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Ágrip		

Hugtakið	jákvæður	skólabragur	hefur	á	síðustu	árum	orðið	áberandi	í	skólamenningu	
grunnskóla	og	er	m.a.	lögð	áhersla	á	hugtakið	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).	Hér	
verður	leitast	við	að	útskýra	hvað	felst	í	hugtakinu	og	litið	til	þess	hvaða	hlutverki	hann	
gegnir,	hvaða	þættir	skólastarfs	stuðla	að	honum	og	í	hvaða	þáttum	starfsins	mætti	efla	
hann.	Í	fræðilegum	hluta	ritgerðarinnar	eru	hugtökin	skólabragur,	skólamenning	og	
starfsandi	skilgreind,	en	þessi	hugtök	eru	gjarnan	notuð	á	víxl	í	þessum	efnum.	Hlutverk	
kennara	í	tilstuðlan	jákvæðs	skólabrags	verður	skoðað	og	kynnt	hvernig	kennsluaðferðir	
samvinnunáms	og	nemendalýðræðis	verka	sem	áhrifaríkir	þættir	í	bættum	skólabrag.	
Einnig	verður	litið	til	þess	hvort	skipulagt	frístundastarf	stuðli	að	sköpun	jákvæðs	
skólabrags.			
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1 Inngangur		

Grunnskólar	 gegna	 óumdeilanlega	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 samfélaginu.	 Þeir	 eru	 ein	 af	
grunnstoðum	þess	og	þar	fer	fram	samspil	fjölmargra	ólíkra	þátta	sem	samkvæmt	lögum	
um	hlutverk	 grunnskóla	 eiga	 að	 stuðla	 að	 alhliða	 þroska,	 velferð	 og	menntun	 hvers	 og	
eins	(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Hlutverk	grunnskólanna	hefur	því	tekið	breytingum	
frá	því	sem	áður	var	og	snýr	nú	ekki	lengur	bara	að	því	að	auka	þekkingu	nemenda	heldur	
einnig	að	efla	fjölþætta	hæfni	þeirra	til	að	lifa	og	byggja	samfélag	með	öðrum.	Kennarar	
og	 starfsmenn	 skóla	 móta	 og	 skapa	 lifandi	 auð	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 skila	 út	 í	
samfélagið	 virkum	 einstaklingum	 sem	 leggja	 sitt	 af	mörkum	 við	 að	móta	 og	 skapa	 gott	
lýðræðisþjóðfélag.		

	Að	stuðla	að	alhliða	þroska	og	velferð	einstaklings,	eins	og	lögin	kveða	á	um,	er	stórt	
og	mikið	hlutverk.	Sér	í	lagi	sé	það	verkefni	að	stórum	hluta	til	falið	kennurum	og	
starfsfólki	grunnskóla.	Flókið	er	að	meta	framvindu	slíks	ferlis	enda	ekki	unnt	að	mæla	eða	
læra	af	kennslubókum.	Þess	háttar	þroski	hlýst	í	umhverfi	þar	sem	nemandinn	fær	að	efla	
styrkleika	sína	og	sjálfsmynd,	m.a.	í	gegnum	reynslu	og	í	samskiptum	við	aðra	og	lærir	
þannig	að	verða	farsæl	manneskja.	Það	má	segja	að	skólinn	endurspegli	það	
framtíðarsamfélag	sem	nemendur	munu	síðar	lifa	og	taka	þátt	í.	Því	skiptir	það	máli	að	
nemendur	fái	tækifæri	til	að	vaxa	í	samfélagi	sem	er	þeim	fyrirmynd	að	því	hvernig	sé	
heilladrjúgt	að	lifa	og	eiga	í	uppbyggilegum	samskiptum	við	aðra	(Morris,	2012).	

Að	vegna	vel	í	samskiptum	við	umhverfið	er	lykillinn	að	því	að	njóta	bæði	velferðar	og	
vellíðunar	í	daglegu	lífi.	Á	sama	hátt	er	vellíðan	í	námi	forsenda	fyrir	því	að	einstaklingur	
læri	og	þroskist.	Börkur	Hansen	(1994)	skilgreinir	skóla	sem	hugtak	yfir	ákveðin	samskipti	
sem	eiga	að	leiða	til	þess	að	börn	þroskist	og	verði	að	betri	einstaklingum.	Í	Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2011)	er	kveðið	á	um	að	í	skipulagi,	viðfangsefnum	og	starfsháttum	skólanna	
skuli	lögð	rækt	við	námsumhverfi	og	samskipti	sem	stuðla	að	almennri	menntun.	Það	
liggur	því	í	augum	uppi	að	samskipti	eru	grunnstefið	í	öllu	skólastarfi	og	milli	
einstaklinganna	sem	þar	koma	við	sögu.	Það	er	því	mikilvægt	að	á	öllum	sviðum	skólans	
ríki	jákvætt	viðhorf	og	andrúmsloft	sem	byggist	á	samheldni	allra	sem	koma	að	
skólastarfinu.	Eins	er	mikilvægt	að	einstaklingarnir	upplifi	að	þeir	tilheyri	og	finni	til	
ábyrgðar	gagnvart	því	samfélagi	sem	þeir	eru	hluti	af.	

Skólabragur	mótast	af	þeim	samskiptum	og	starfsháttum	sem	einkenna	skólann	og	
skólastarfið.	Hann	gefur	til	kynna	gæði	þessara	þátta	og	þær	áherslur	sem	eru	hafðar	að	
leiðarljósi	í	starfinu	og	mynda	sameiginleg	gildi	og	viðhorf	starfsfólks,	nemenda	og	
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foreldra.	Hugtakið	skólabragur	er	yfirgripsmikið	og	ljóst	er	að	fleira	má	taka	inn	í	myndina	
sem	getur	haft	áhrif	á	hann.	Til	að	mynda	getur	samfélagsleg	viðurkenning	á	
kennarastarfinu,	auk	þjóðfélagsumræðu	um	starf	og	laun	kennara,	haft	áhrif	á	viðhorf	og	
starfsánægju	þeirra,	og	þannig	haft	áhrif	á	skólabraginn	(Marsibil	Ólafsdóttir,	2011).	Í	
þessari	umfjöllun	verður	þó	ljósinu	aðeins	beint	að	þeim	liðum	skólastarfsins	sem	eiga	
þátt	í	að	mynda	skólabraginn	og	efla	hann	með	jákvæðum	hætti.	

Viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	er	jákvæður	skólabragur	og	spurningin	sem	lögð	er	til	
grundvallar	umfjölluninni	er	hvaða	þættir	skólastarfs	stuðla	að	jákvæðum	skólabrag?	Í	
brennidepli	verða	þeir	þættir	sem	saman	stuðla	að	jákvæðum	skólabrag	og	hvernig	þeir	
geta	aukið	gæði	skólastarfs	með	áherslu	á	nám	og	félagsmótun.	Rýnt	verður	í	hvað	felst	í	
hugtakinu	jákvæður	skólabragur	og	hvernig	áherslur	Aðalnámskrár	grunnskóla	liggja	fyrir	
um	það	efni.	Þá	verður	fjallað	um	lykilhlutverk	kennarans	í	að	efla	jákvæðan	skólabrag	og	
hvernig	kennsluaðferðir	samvinnunáms	og	nemendalýðræði	eru	mikilvægir	þættir	í	því	
tilliti.	Að	lokum	verður	litið	til	þess	hvort	skipulagt	frístundastarf	eigi	þátt	í	að	styðja	við	
skólabraginn	út	frá	þeim	þáttum	sem	í	slíku	starfi	er	lögð	áhersla	á	að	rækta.	Til	að	varpa	
ljósi	á	hvað	felst	í	jákvæðum	skólabrag	verður	hér	byrjað	á	að	skilgreina	hugtökin	
skólabragur,	skólamenning	og	starfsandi,	sem	gjarnan	eru	notuð	jöfnum	höndum	í	
umræðum.		
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2 Skólabragur		

Í	þessum	kafla	verður	byrjað	á	að	fjalla	um	hugtökin	skólabragur,	skólamenning	og	
starfsandi.	Því	næst	verður	varpað	ljósi	á	hvað	felst	í	jákvæðum	skólabrag	og	hvernig	það	
hugtak	kemur	fyrir	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	þemahefti	námskrárinnar	um	
grunnþætti	menntunar,	Heilbrigði	og	velferð	(kafli	2.4).		

2.1 	Skólabragur,	skólamenning	og	starfsandi	

Skólabragur	(e.	school	climate)	vísar	til	gæða	og	megineinkenna	skólastarfs.	Hann	
endurspeglar	ríkjandi	starfshætti	og	þann	anda	sem	er	við	lýði	innan	stofnana.	
Skólabragur	litast	fyrst	og	fremst	af	samskiptum	nemenda,	starfsfólks	og	foreldra	
(Margrét	Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	og	Erla	Kristjánsdóttir,	2013).	National	School	
Climate	Center	gefur	hugtakinu	enn	ítarlegri	merkingu.	„Skólabragur	byggir	á	reynslu	
nemenda,	foreldra	og	starfsfólks	í	skólanum	og	endurspeglar	viðmið,	markmið,	gildi,	
samskipti,	kennslu-,	starfs-	og	stjórnunarhætti	innan	skólans“1	(National	School	Climate	
Center,	2012,	bls.	2).	Samskipti	og	starfshættir	eru	því	veigamiklir	þættir	í	að	móta	þann	
anda	sem	ríkir	í	skólanum	og	skólabragurinn	segir	til	um.		 		

Skólamenning	(e.	school	culture)	er	hugtak	sem	hefur	gjarnan	reynst	erfitt	að	greina	
frá	hugtakinu	skólabragur.	Það	fær	sumstaðar	sömu	skilgreiningu	og	hugtakið	menning,	
eða	sem	þær	skrifuðu	og	óskrifuðu	reglur,	væntingar	og	gildi	sem	hópur	einstaklinga	
mótar	með	sér	sameiginlega	til	að	eiga	góð	samskipti	sín	á	milli.	Hugtakinu	er	sömuleiðis	
lýst	sem	stöðugu	eða	varanlegu	ástandi	sem	varir	í	lengri	tíma	(Gruenert,	2008).	Amalía	
Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	Hansen	(2011)	skilgreina	skólamenningu	sem	
hluta	af	hugtakinu	stofnanamenning	(e.	organizational	culture).	Með	því	er	vísað	til	þess	
sem	einkennir	skólastofnunina,	hvernig	starfsfólkið	vinnur	venjulega	saman	og	ríkjandi	
viðhorf	þess.		

																																																								

	

	

	
1	"School	climate	is	based	on	patterns	of	people's	experiences	of	school	life	and	reflects	norms,	
goals,	values,	interpersonal	relationships,	teaching	and	learning	practices,	and	organizational	

structures."	
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Þegar	vísa	á	til	þeirra	þátta	sem	mynda	gæði	og	megineinkenni	skólastarfs	hafa	
fræðimenn	ekki	komist	að	samkomulagi	um	hvaða	hugtak	beri	að	nota	(Van	Houtte	og	
Van	Maele,	2011).	Um	þetta	hafa	hugtökin	skólamenning,	skólabragur	og	starfsandi	verið	
notuð	jöfnum	höndum.	Þannig	hafa	bandarísku	félagssamtökin	um	stjórnun	og	þróun	
námskrár	ASCD,	í	orðabók	sinni	A	Lexicon	of	Learning,	gefið	hugtökunum	skólamenningu	
og	skólabrag	sömu	skilgreininguna.	Þar	lýsa	þau	hugtökunum	skólabragur	og	
skólamenning	sem:	„Þau	samanlögðu	gildi,	menningar,	öryggis	og	stjórnskipulags	innan	
skóla	sem	valda	því	hvernig	hún	starfar	og	bregst	við“.2	(ASCD,	e.d.)		

Til	að	lýsa	betur	stofnanamenningu	eru	ýmis	hugtök	og	myndlíkingar	notaðar.	Í	
framsækinni	menningu	eru	hefðir	og	væntingar	sem	leiða	til	framfara	á	vinnustaðnum	
ríkjandi.	Andstæða	þessarar	menningar	væri	íhaldssöm	eða	stöðnuð	stofnanamenning.	
Þar	koma	ríkjandi	hefðir	og	væntingar	í	veg	fyrir	allar	breytingar	innan	stofnunarinnar.	Í	
starfi	þar	sem	niðurrífandi	þættir	eru	einkennandi	fyrir	menninguna	er	henni	lýst	sem	
eyðileggjandi	eða	jafnvel	eitraðri	(Amalía	Björnsdóttir,	Baldur	Kristjánsson	og	Börkur	
Hansen,	2011).	Þetta	litróf	stofnanamenningar	gefur	hugmynd	um	þau	samskipti,	viðhorf	
og	gildi	sem	eru	við	lýði	innan	hverrar	stofnunar.		

Starfsandi	(e.	organizational	climate)	endurspeglar	ríkjandi	menningu.	Fræðin	
skilgreina	starfsanda	sem	sameiginlegt	viðhorf	einstaklinga	gagnvart	þeim	athöfnum	sem	
þeir	upplifa	í	umhverfinu	(Schneider,	Ehrhart	og	Macey,	2013).	Þannig	má	lýsa	
starfsandanum	sem	hinum	eiginlegu	viðbrögðum	við	menningunni,	þ.e.	líðan	
einstaklinganna	innan	stofnunarinnar	sem	endurspeglast	í	starfsháttum	þeirra.	Í	rannsókn	
Hrefnu	Höskuldsdóttur,	Menning	á	vinnustöðum,	bendir	hún	á	að	starfsandi	sé	að	sama	
skapi	mótandi	fyrir	menninguna	í	starfsumhverfinu	(Hrefna	Höskuldsdóttir,	2009).	Þannig	
má	sjá	hvernig	vítahringur	getur	skapast	þegar	neikvæð	menning	leiðir	til	neikvæðs	
starfsanda	og	starfsandinn	viðheldur	aftur	neikvæðri	menningu.		

Skilin	milli	hugtakanna	skólabragur,	skólamenning	og	starfsandi	geta	verið	óljós.	Öll	
lýsa	þau	því	sem	endurspeglast	í	starfsháttum	stofnunar	og	einstaklingurinn	verður	
áskynja.	Þótt	hugtökin	skólabragur	og	skólamenning	séu	notuð	á	víxl	vísar	skólabragur	

																																																								

	

	

	
2	"The	sum	of	values,	cultures,	safety	practices,	and	organizational	structures	within	a	school	that	

cause	it	to	function	and	react	in	particular	ways“	
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meira	til	þeirra	áhrifa	sem	skólinn	hefur	á	nemandann	(ASCD,	e.d).	Því	verður	hugtakið	
skólabragur	notað	í	þessari	umfjöllun.		

2.2 	Jákvæður	skólabragur	

Bæði	hér	á	landi	og	erlendis	hefur	umtalsverð	áhersla	verið	lögð	á	jákvæðan	skólabrag	
sem	mikilsverðan	þátt	í	skólastarfi.	Sú	áhersla	kemur	skýrt	fram	í	núgildandi	Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2011),	grunnþættinum	Heilbrigði	og	velferð	(2013),	stefnum	og	námskrám	
hinna	ýmsu	grunnskóla,	sem	og	í	rannsóknum	víða	erlendis.	Í	rannsóknum	á	skólabrag	eru	
gjarnan	nefndar	fjórar	víddir	sem	leggja	grunninn	að	jákvæðum	skólabrag.	Þær	eru	öryggi,	
nám	og	kennsla,	félagstengsl	og	umhverfi	(Kramer	II,	Watson	og	Hodges,	2013;	National	
School	Climate	Center,	2012).	Rækt	við	þessa	þætti	endurspeglast	í	vellíðan	og	
námsárangri	nemenda,	gegnir	forvarnarhlutverki	gegn	einelti	og	er	liður	í	að	efla	
félagsfærni	nemendanna	(Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013;	National	School	Climate	
Center,	2012).		

Jákvæður	skólabragur	leggur	grunn	að	því	að	í	heilbrigðu	umhverfi	blómstri	hollar	
lífsvenjur.	Í	skýrslu	Skolverket	(Menntamálaráðuneyti	Svíþjóðar)	um	mat	á	aðgerðum	
gegn	einelti	í	skólum	er	jákvæður	skólabragur	sagður	einkennast	af	sköpun,	örvun	í	námi,	
trausti,	þátttöku,	áhrifum	og	ábyrgð.	Þar	segir	jafnframt	að	í	skólum	sem	tekst	með	
góðum	árangri	að	skapa	jákvæðan	skólabrag	ýti	það	undir	athafnir	sem	styrkja	félagsleg	
tengsl	milli	einstaklinga	(Skolverket,	2011).	Þessi	sama	niðurstaða	birtist	einnig	í	
Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011),	þar	sem	talað	er	um	að	jákvæður	skólabragur	sé	í	eðli	
sínu	forvörn	gegn	einelti.	

Í	jákvæðum	skólabrag	felst	að	skólinn	leggi	rækt	við	uppbyggileg	samskipti,	heilbrigða	
sjálfsmynd,	félagsleg	tengsl,	lýðræði,	jafnrétti	og	öryggi	(Guðfinna	Gunnarsdóttir,	2015).	Á	
vettvangi	skólans	skapast	tækifæri	til	að	móta	og	styrkja	þessa	þætti.	Í	því	felst	að	
skólastarfið	leggi	fyrst	og	fremst	áherslu	á	samskipti	sem	einkennast	af	gagnkvæmri	
virðingu	milli	einstaklinga.	Skólinn	reyni	að	skapa	vettvang	þar	sem	einstaklingar	fá	að	efla	
samskiptahæfni	sína	sem	og	lýðræðisvitund	með	því	að	veita	þeim	tækifæri	til	að	tjá	
skoðanir	sínar	og	lita	skólastarfið	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011;	Margrét	Héðinsdóttir	
og	fl.,	2013).		

	Samvinna	er	lykilhugtak	við	að	skapa	góðan	skólabrag	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	
2011;	National	School	Climate	Council,	2007).	Það	skiptir	miklu	að	hver	og	einn	
einstaklingur	í	skólasamfélaginu	taki	virkan	þátt	í	að	efla	og	móta	skólabraginn.	Þá	reynir	á	
hæfni	einstaklinga	til	þess	að	vinna	saman	eftir	lýðræðislegum	leiðum	og	að	geta	átt	
jákvæð	samskipti	sín	á	milli.	Þessi	sömu	atriði	eru	einnig	tiltekin	Aðalnámskrá	grunnskóla	



12	

(2011)	og	eru	þetta	dæmi	um	þá	margvíslegu	hæfni	sem	nemendur	þurfa	að	tileinka	sér	
og	talin	eru	mikilvæg	til	að	lifa	og	starfa	í	því	samfélagi	sem	bíður	þeirra.		

2.3 	Aðalnámskrá	grunnskóla		

Í	þeirri	menntastefnu	sem	innleidd	var	hér	á	landi	árið	2011	með	nýrri	Aðalnámskrá	
grunnskóla	(2011)	felst	breytt	sýn	á	skólastarfið.	Kjarni	hennar	er	að	efla	samfélags-	og	
einstaklingsgildi	menntunar	ásamt	því	að	skapa	heildstæðari	starfsemi	innan	skólanna.	
Nýju	menntastefnunni	er	ætlað	að	styrkja	og	styðja	við	það	hlutverk	sem	skólar	hafa	í	
uppbyggingu	og	endurmótun	samfélagsins.	Eins	kveður	við	nýjan	tón	um	gildi	og	áherslur	
menntunar	sem	fléttast	eiga	inn	í	dagleg	störf	skólanna.	Námskráin	felur	í	sér	nýja	nálgun	
á	inntak	og	markmið	menntunar.	Með	skólagöngu	ávinnist	fleira	en	það	eitt	að	öðlast	
afmarkaða	þekkingu,	einangraða	frá	þörfum	samfélagsins	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið,	2011).		

Áherslan	á	jákvæðan	skólabrag	er	í	námskránni	álitin	veigamikill	þáttur	til	að	ná	fram	
þessum	nýju	áherslum	í	menntun.	Á	vettvangi	skólans	liggja	fyrir	tækifæri	til	þess	að	móta	
félagsþroska	einstaklinga,	siðferði	þeirra,	hugsun	og	gildi,	í	samræmi	við	þær	áherslur	sem	
birtast	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008).	Í	
skólastarfi	skapast	leiðir	til	þess	að	efla	hæfni	einstaklinga	í	samskiptum	og	jafnframt	
byggja	upp	þroska	þeirra.	Jákvæður	skólabragur	tekur	mið	af	því	að	móta	þessa	hæfni	
einstaklingsins	til	að	byggja	upp	eigin	þroska	í	samfélagi	með	öðrum.	

Þótt	skólabragur	mótist	af	því	samfélagi	sem	er	innan	sérhvers	skóla	eiga	allir	
grunnskólar	að	fylgja	sömu	grunnstefnu	mennta-	og	menningarmálaráðuneytisins	sem	
birtist	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).	Þar	er	lagður	grunnur	að	umgjörð,	áherslum	og	
meginmarkmiðum	fyrir	allt	skólastarf	og	þannig	veitt	heildarsýn	yfir	þá	menntun	sem	fara	
á	fram	innan	skólanna.	Námskráin	er	nánari	útfærsla	á	þeirri	menntastefnu	sem	mótuð	er	
af	yfirvöldum	og	birtist	í	lögum	um	grunnskóla.	Þannig	setur	líka	svip	á	skólastarf	hvaða	
gildi	og	viðhorf	eru	ríkjandi	í	samfélaginu	og	má	því	líta	á	skólann	sem	spegil	á	þjóðfélagið	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).		

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	áhersla	á	jákvæðan	skólabrag	sem	þátt	í	að	skapa	
farsælt	skólastarf	nokkuð	veigamikil.	Þar	er	áréttað	um	gildi	hans	fyrir	skólaumhverfið	
sem	lið	í	félagsmótun,	þroska	og	velferð	nemenda.	Þá	er	kveðið	á	um	að	í	jákvæðum	
skólabrag	skuli	leitast	við	að	styrkja	þá	margvíslegu	hæfileika	sem	nemendur	þurfi	á	að	
halda	til	þess	að	verða	virkir	þátttakendur	í	þjóðfélaginu.	Í	því	felst	hæfni	þeirra	til	
samskipta,	virðing,	umburðarlyndi	og	skilningur	á	uppbyggingu	lýðræðislegs	þjóðfélags.	
Starfsfólki	skóla	beri	að	stuðla	að	þjálfun	þessara	eiginleika	og	leita	leiða	til	að	flétta	þá	
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saman	við	dagleg	störf	skólans.	Þannig	grundvallast	jákvæður	skólabragur	að	miklu	leyti	á	
þeim	samskiptum	sem	eru	til	staðar	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).		

Lögð	er	höfuðáhersla	á	að	jákvæður	skólabragur	byggi	á	þeim	áherslum	sem	
skólasamfélagið	kýs	að	einkenna	skuli	skólastarfið	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011;	
Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	Þar	fléttast	saman	gildi	og	viðhorf	skólasamfélagsins.	
Gildi	gegna	veigamiklu	hlutverki	sem	leiðarvísir	einstaklinga,	hópa	eða	samfélaga.	
Grunngildi	flestra	skóla	standa	fyrir	eitthvað	sem	er	jákvætt	og	eftirsóknarvert	og	eru	
grunnur	skoðana	og	viðhorfa	í	samfélaginu	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Áhersluna	á	
gildi	undirstrikar	aðalnámskrá	með	því	að	gera	skólum	skylt	að	birta	gildi	sín	í	
skólanámskrá	sem	lið	í	stefnumótun	skólans	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Gildin	sem	
skólinn	kýs	að	setja	sér	endurspeglast	því	á	endanum	í	athöfnum	nemenda	og	starfsfólks.	

Mótun	þessara	gilda	á	sér	stað	í	skólaráði,	sem	er	lýðræðislegur	samráðsvettvangur	
skólastjóra	og	skólasamfélagsins.	Skólaráðið	samanstendur	af	skólastjóra	og	fulltrúum	
kennara,	foreldra,	nemenda	og	grenndarsamfélagsins.	Ráðið	kemur	að	stefnumörkun	
skólans	og	mótun	skólanámskrár	fyrir	hvert	ár	(Reglugerð	um	skólaráð	við	grunnskóla	nr.	
1157/2008).	Í	skólanámskrá	er	gerð	nánari	grein	fyrir	þeirri	stefnu	og	þeim	þáttum	sem	
skólinn	telur	mikilvæga	til	þess	að	jákvæður	skólabragur	skapist.	Þar	leggur	þó	
aðalnámskrá	áherslu	á	að	samstaða	ríki	um	þau	markmið	sem	setja	skuli	fyrir	jákvæðum	
brag	og	að	allir	þeir	sem	tengjast	skólastarfinu	eigi	hlut	að	því	að	móta	hann	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Skólaráð	setur	þannig	í	sameiningu	stefnu	fyrir	þann	anda	sem	skuli	
ríkja	í	samskiptum	og	starfsháttum	skólans.		

2.4 	Grunnþáttur	um	heilbrigði	og	velferð	

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	eru	skilgreindir	sex	grunnþættir	menntunar	sem	eiga	að	
fléttast	inn	í	allt	skólastarf	og	mynda	kjarna	þeirrar	menntastefnu	sem	nú	er	við	lýði.	
Hverjum	og	einum	grunnþætti	eru	gerð	skil	í	þemaheftum	samhliða	aðalnámskrá	og	eru	
hugsaðir	sem	leiðarvísar	fyrir	allt	skólastarf	á	öllum	skólastigum.	Grunnþættirnir	varða	
starfshætti,	inntak	og	umhverfi	náms	og	á	andi	þeirra	að	endurspeglast	í	starfi	skólanna.	

Í	grunnþættinum	Heilbrigði	og	velferð	er	bent	á	hvernig	jákvæður	skólabragur	snertir	
bæði	líðan	og	velferð	nemenda	og	starfsfólks.	Nemendur	og	starfsfólk	verja	stórum	hluta	
af	degi	sínum	innan	veggja	skólans	þar	sem	einstaklingar	eiga	í	stöðugum	samskiptum	
hver	við	annan.	Þar	endurspeglast	gjarnan	margbreytileg	viðhorf	og	gildi	þeirra.	Í	því	
samhengi	áréttar	bæði	grunnþátturinn	og	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	mikilsvert	
hlutverk	þeirra	sem	leiða	starfið	innan	skólans.	Þetta	eru	stjórnendur,	kennarar,	foreldrar	
og	ekki	síst	nemendur	sem	standa	í	forsvari	fyrir	jafningja	sína.	Þessir	aðilar	eru	
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þýðingarmiklar	fyrirmyndir	í	umhverfinu	og	leika	lykilhlutverk	í	að	miðla	áfram	jákvæðum	
viðhorfum	og	gildum	til	nemenda.		

Grunnþátturinn	Heilbrigði	og	velferð	leggur	til	hvað	einkenni	skólanámskrá	þar	sem	
lögð	er	áhersla	á	jákvæðan	og	uppbyggilegan	skólabrag.	Markmið	slíkrar	námskrár	fela	í	
sér	að	auka	heilbrigði	og	vellíðan	nemenda,	ýmist	innan	námsgreina	eða	í	almennri	stefnu	
skólans.	Þar	er	lögð	áhersla	á	að	draga	fram	jákvæða	þætti	í	fari	nemendanna	og	byggja	
upp	trausta	sjálfsmynd	þeirra,	seiglu	og	þolgæði.	Samskipti	nemenda,	starfsfólks	og	
foreldra	einkennast	af	virðingu	og	samkennd,	vellíðan,	trausti	og	öryggi.	Gerð	er	grein	fyrir	
mikilvægi	viðfangsefna	sem	miða	að	því	að	auka	færni	nemenda	í	að	tjá	tilfinningar	sínar	
og	hugsanir.	Þátttaka	þeirra	í	skipulagningu	skólastarfs,	vali	á	viðfangsefnum	og	námsmati	
er	jafnframt	dregin	fram	sem	veigamikið	atriði	í	að	skapa	jákvæðan	skólabrag	(Margrét	
Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	

Þá	undirstrikar	grunnþátturinn	Heilbrigði	og	velferð	að	skóli	sem	leggur	kapp	á	að	
skapa	og	styðja	við	jákvæðar	aðstæður	fyrir	farsæl	samskipti	hefur	til	mikils	að	vinna	í	að	
móta	hæfni	einstaklinga	til	að	farnast	vel	í	sínu	umhverfi.	Þær	leiðir	sem	laða	fram	jákvæð	
samskipti	eru	skýrar	samskiptareglur	sem	allir	eru	samstiga	um	að	tileinka	sér	og	virða.	Í	
starfsháttum	skólans	er	byggt	á	samvinnu	og	þátttöku,	þjálfun	í	félagsfærni	og	
tilfinningalæsi	og	áhersla	er	á	að	skapa	traust	milli	nemenda	og	starfsfólks.	Starfsfólk	
lætur	vellíðan	og	velferð	nemenda	koma	sér	við.	Það	finna	nemendur	þegar	þeim	er	
hrósað	fyrir	jákvæða	hegðun	og	góð	samskipti	og	þeir	fá	tækifæri	til	að	hafa	áhrif	í	
umhverfi	skólans.		

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	grunnþátturinn	Heilbrigði	og	velferð	undirstrika	
fyrst	og	fremst	mikilvægi	jákvæðs	skólabrags	sem	undirstöðu	að	farsælu	skólastarfi.	
Grunnþátturinn	leggur	til	grundvallar	jákvæð	samskipti	og	út	frá	því	stuðlar	hann	að	
jákvæðu	umhverfi	sem	í	báðum	tilfellum	er	undirstrikað	að	styðji	við	aðstæður	fyrir	nám	
og	þroska.	Að	jákvæðum	skólabrag	skal	stuðla	á	ýmsa	vegu	og	flétta	inn	í	dagleg	störf	
skólans.	Hann	hvílir	á	herðum	allra	og	mótast	ekki	bara	af	skólastjórnendum	heldur	
lýðræðislega	af	öllum	þeim	aðilum	sem	viðkoma	skólanum.	Hann	litast	af	því	hvernig	
nemendalýðræði	skólans	er	háttað	og	hvernig	nemendur	fá	að	taka	þátt	í	að	móta	
skólastarfið	og	hafa	áhrif.		
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3 Að	skapa	jákvæðan	skólabrag	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	þau	atriði	sem	saman	styðja	við	að	skapa	jákvæðan	
skólabrag.	Fyrst	verður	litið	til	þess	veigamikla	hlutverks	sem	skólinn	hefur	sem	
félagsmótunaraðili	og	í	að	þjálfa	hæfni	einstaklinga	til	að	eiga	í	jákvæðum	samskiptum.	Því	
næst	verður	fjallað	um	lykilhlutverk	kennara	í	að	skapa	jákvæðan	skólabrag,	sem	
fyrirmynd	um	jákvæða	samskiptahætti	og	í	að	styrkja	félagstengsl	nemenda.	Í	kafla	3.3	
verður	athyglinni	beint	að	samvinnunámi	sem	lið	í	að	stuðla	að	samvinnu	nemenda	og	í	
kafla	3.4	verður	fjallað	um	nemendalýðræði	sem	mikilvæga	hlið	af	jákvæðum	skólabrag.	Í	
lokin	verður	rætt	um	hvort	í	skipulögðu	frístundastarfi	felist	þættir	sem	styðji	við	
jákvæðan	skólabrag.		

3.1 	Jákvætt	umhverfi	á	vettvangi	skólans		

Skólaganga	barna	er	virkt	samhangandi	ferli	þar	sem	félagslegir	þættir	eru	órjúfanlegur	
hluti	af	námi	og	vitsmunaþroska.	Þetta	er	í	anda	þeirra	kenninga	sem	Dewey,	Vygotsky	og	
Bruner	settu	fram	um	félagslega	uppbyggingu	þekkingar	(Hafdís	Guðjónsdóttir,	Matthildur	
Guðmundsdóttir	og	Árdís	Ívarsdóttir,	2005).	Þessi	sýn	endurspeglar	það	sem	nú	gætir	
aukins	skilnings	á,	þ.e.	að	skólastarf	verði	að	taka	mið	af	þörfum	samfélags	sem	er	í	
sífelldri	þróun.	Aukin	krafa	er	um	að	starfsfólk	skóla	beiti	félagsfræðilegum	skilningi	á	því	
hvernig	þekking	og	þroski	eiga	sér	stað	í	félagslegum	tengslum.	Það	er	í	samhengi	við	
samfélagið	þar	sem	menntun	öðlast	gildi	sem	ein	af	grunnstoðum	samfélagsins	og	stuðlar	
að	alhliða	undirbúningi	fyrir	þátttöku	nemenda	í	lýðræðisþjóðfélagi	(Gestur	
Guðmundsson,	2012).		

Eitt	af	mikilvægum	hlutverkum	skólastarfsins,	utan	þess	að	veita	nemendum	
hefðbundið	nám,	er	stuðningur	við	sköpun	félagstengsla	milli	einstaklinga.	Myndun	
jákvæðra	geðtengsla	milli	einstaklinga	er	einn	af	þeim	stóru	þáttum	sem	hafa	áhrif	á	
velferð	þeirra	og	hvetja	til	að	þeir	móti	sér	heilbrigða	stefnu	í	lífinu	(Ian	Morris,	2012).	
Börn	og	ungmenni	á	grunnskólaaldri	eru	einstaklingar	í	mótun	og	á	því	lífsskeiði	sem	þau	
eru	hvað	móttækilegust	fyrir	utanaðkomandi	áhrifavöldum.	Þess	vegna	skiptir	máli	að	
skólinn	og	skólasamfélagið	séu	vakandi	fyrir	því	að	skapa	jákvætt	umhverfi	fyrir	
einstaklinga	til	að	móta	með	sér	jákvæð	gildi	og	viðhorf	og	þjálfa	hæfni	sína	í	samskiptum.	
Hluti	af	þessu	jákvæða	umhverfi	er	að	nemendur	fái	að	blanda	geði	þvert	á	námsstig.	
Sameiginlegir	viðburðir	í	skólalífinu	eiga	þátt	í	því	að	nemendur	fái	að	móta	skólaumhverfi	
sitt	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).		
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Þetta	gerist	þó	ekki	nema	undir	handleiðslu	fagfólksins	sem	eru	leiðtogar	í	starfinu	
sem	ríkir	innan	skólans,	sem	og	foreldra	barnanna.	Árangursríkt	samstarf	kennara,	
stjórnenda	og	foreldra	er	mikilvægur	liður	í	mótun	jákvæðs	skólabrags	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011;	Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	Þessir	aðilar	gegna	lykilhlutverki	í	að	
efla	og	skapa	jákvætt	andrúmsloft,	styðja	við	nám	barnanna	og	almenn	viðhorf	innan	
skólans.	National	School	Climate	Council	(2007)	áréttar	í	þessu	samhengi	að	allir	aðilar	
skólasamfélagsins	vinni	saman	að	því	að	skapa	heildarsýn	á	skólann.	Þessi	sameiginlega	
sýn	um	hvernig	skólabrag	eigi	að	viðhalda	innan	skólans	skapar	samstöðu	um	hvernig	
skólasamfélag	eigi	að	vera	við	lýði.	Þetta	snertir	gildi	grunnskóla,	eins	og	fjallað	var	um	í	
kafla	2.3,	sem	lið	í	stefnumótun	um	skólastarf.		

3.2 	Lykilhlutverk	kennarans		

Til	að	skapa	jákvæðan	skólabrag	gegna	ákveðnar	lykilpersónur	veigamiklu	hlutverki.	Þetta	
eru	skólastjórnendur	og	kennarar,	aðilar	sem	eru	beintengdir	við	skólana	og	má	segja	að	
haldi	skólastarfinu	saman.	Í	skýrslu	sem	gefin	var	út	af	National	School	Climate	Council	
(2007,	bls.	5)	er	bent	á	að	kennarar	séu	fyrirmyndir	og	þurfi	að	leggja	rækt	við	þau	viðhorf	
sem	auka	ánægju	nemenda	í	námi.	Þannig	eru	þær	fjórar	víddir	sem	liggja	til	grundvallar	
jákvæðum	skólabrag	(kafli	2.2)	fletir	sem	eru	á	færi	kennarans	að	móta	og	hafa	áhrif	á.	Að	
kenna	um	góð	samskipti	og	viðhorf	í	námsbókum	er	þó	til	lítils	ef	kennarinn	er	ekki	
fyrirmynd	slíkra	samskipta	(Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).		

Í	því	samhengi	á	menntunarheimspeki	John	Dewey	mikið	erindi	þegar	fjallað	er	um	
lykilhlutverk	kennara.	Í	bók	hans	Reynsla	og	menntun	(2000b)	talar	hann	um	hvernig	það	
umhverfi	og	þær	uppsprettur	sem	kennarinn	skapar	hafi	mótandi	áhrif	á	afstöðu	og	
viðhorf	einstaklingsins.	Að	leggja	rækt	við	farsæl	skapgerðareinkenni,	jákvæð	gildi	og	
hugsunarvenjur	er	það	sem	mótar	varanleg	viðhorf	(Dewey,	2000a).	Þau	djúpu	áhrif	sem	
hugsunarháttur	annarra	getur	haft	kallar	Dewey	(2000a)	„hermihneigð	mannlegs	eðlis“.	
Enn	fremur	nefnir	Dewey	að	hlutverk	kennarans	sé	að	skapa	reynsluskilyrði	fyrir	
nemendur	sem	eru	háðir	því	að	mótast	af	umhverfinu.	Umhverfi	sem	veitir	
einstaklingnum	jákvæða	reynslu	fær	hann	til	að	sækja	aftur	og	meira	í	þær	aðstæður.	
Kennari	sem	leggur	rækt	við	að	efla	jákvæðan	anda	í	sínu	umhverfi	kemur	því	með	
dýrmætt	framlag	inn	í	skólaumhverfið	og	skólabraginn	(Dewey,	2000a;	Dewey,	2000b).		

Að	búa	við	jákvæð	skilyrði	vegur	þungt	sem	forsenda	fyrir	þroska	í	námi,	og	er	á	
endanum	liður	í	að	skapa	farsælt	samfélag.	Í	bók	Ian	Morris	(2012)	Að	sitja	fíl:	Nám	í	skóla	
um	hamingju	og	velferð	dregur	hann	fram	að	rétt	skilyrði	fyrir	námi	séu	þar	sem	við	erum	
óhrædd,	örugg	og	treystum	einstaklingnum	sem	leiðir	okkur	áfram.	Að	vera	í	góðu	
tilfinningalegu	umhverfi	eflir	áhuga	á	námi	(Morris,	2012).	Þeir	félagslegu	árekstrar	sem	
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við	lendum	í	liggja	gjarnan	í	því	að	eitthvað	fór	úrskeiðis	í	samskiptum	okkar.	Slíkir	
árekstrar	geta	setið	í	minninu	því	þeir	höfðu,	á	sínum	tíma,	mikil	áhrif	á	okkur	og	hvernig	
okkur	leið.	Lykilstaða	kennara	felst	þess	vegna	í	því	að	geta	haft	áhrif	á	samskipti	
einstaklinganna	með	því	að	skapa	jákvæðar	aðstæður	fyrir	nemendur	þar	sem	þeir	finna	
fyrir	öryggi.	Þetta	eykur	jákvæða	upplifun	nemendanna	af	skólanum	sínum	og	
samfélaginu	sem	þar	þrífst.	Hvernig	þeir	upplifa	sig	í	samfélagi	með	öðrum	hefur	þannig	
líka	afgerandi	áhrif	á	hvernig	þeir	upplifa	sjálfa	sig	sem	einstaklinga.		

Jákvætt	og	uppbyggilegt	umhverfi	er	á	færi	kennarans	að	hafa	áhrif	á.	Hann	getur	leitt	
áfram	starf	sem	stuðlar	að	jákvæðum	félagstengslum	milli	nemenda	sinna	þar	sem	traust,	
öryggi	og	jákvæð	samskipti	eru	í	fyrirrúmi.	Í	hugmyndafræði	Uppeldi	til	ábyrgðar,	sem	
skólar	hér	á	landi	byggja	í	auknum	mæli	starf	sitt	á,	er	lögð	áhersla	á	þarfahring	Williams	
Glassers	(Guðlaug	Erla	Gunnarsdóttir	og	Magni	Hjálmarsson,	2007).	Í	þarfahringnum	
liggur	öryggi	og	traust	í	miðjunni	sem	nauðsynleg	skilyrði	til	að	styðja	við	þau	lífsgildi	sem	
skólinn	mótar	í	sameiningu.		

	
Mynd	1.	Þarfahringur	Williams	Glassers.	

	

Í	þarfapíramídakenningu	Abrahams	Maslow	er	öryggi	(e.	safety)	önnur	af	þeim	fimm	
grunnþörfum	sem	einstaklingar	leitast	við	að	uppfylla.	Þegar	þörfinni	fyrir	öryggi	hefur	
verið	fullnægt	eru	félagslegar	(e.	social)	þarfir	næsta	grunnþörf	á	eftir	sem	einstaklingur	
þarf	að	uppfylla	(McLeod,	2007).	Þessu	má	líkja	við	þær	fjórar	víddir	sem	liggja	til	
grundvallar	jákvæðum	skólabrag	(kafli	2.2).		
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Mynd	2.	Þarfapíramídi	Abrahams	Maslow.	

	

3.3 	Samvinnunám	

Jákvæður	skólabragur	byggist	á	samvinnu	og	samstarfi.	Að	flétta	saman	þá	nálgun	við	nám	
og	kennslu	er	veigamikill	liður	í	því	að	skapa	jákvæðan	brag	(National	School	Climate	
Council,	2007).	Eins	og	fjallað	var	um	í	kafla	3.2	er	það	hlutverk	kennarans	að	skapa	
reynslu	fyrir	nemendur	og	er	þar	val	á	kennsluaðferðum	samofið.	Kennsluaðferðirnar	eru	
verkfærakassi	kennarans	til	að	skapa	þekkingu,	leikni	og	hæfni	og	laða	fram	það	besta	í	
nemendum	sínum.	Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	er	lögð	áhersla	á	að	fjölbreytt	
vinnubrögð	sem	einkennist	af	samstarfi	og	samvinnu	skuli	vera	ríkjandi	í	skólastarfi.	Slíkar	
aðferðir	efli	siðferðis-	og	félagsþroska	einstaklinga,	lýðræðislega	þátttöku	og	
borgaravitund	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).		

Þess	háttar	vinnubrögð	stuðla	að	sama	skapi	að	jákvæðum	skólabrag	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Samvirkt	nám,	líka	kallað	samvinnunám,	byggist	á	því	að	nemendur	nái	
markmiði	sínu	þegar	öllum	í	hópnum	hefur	tekist	það	líka.	Vegna	ríkrar	samvinnu	sem	
samvirkt	nám	felur	í	sér	henta	þær	aðferðir	vel	í	getublönduðum	nemendahópi.	Full	
áhersla	er	á	jákvæð	og	félagsleg	samskipti,	einstaklingsábyrgð	og	virkni	allra	(Hafdís	
Guðjónsdóttir	og	fl.,	2005).			

Í	bókinni	Starfshættir	í	grunnskólum	við	upphaf	21.	aldar	(2014)	er	lýst	umfangsmikilli	
rannsókn	á	starfsháttum	grunnskóla	hér	á	landi.	Þar	er	meðal	annars	greint	frá	
niðurstöðum	um	ríkjandi	kennsluhætti	sem	benda	til	þess	að	kennsluhættir	sem	fela	í	sér	
samstarf	og	samvinnu	séu	nokkuð	fátíðir	borið	saman	við	hve	hátt	þeim	er	gert	undir	
höfði	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).	Þar	er	jafnframt	vísað	í	aðrar	rannsóknir	á	
kennsluháttum	sem	benda	á	að	samvinnunám	sé	meira	áberandi	kennsluaðferð	á	yngri	
stigum	skóla	en	á	unglingastigi	(Ingvar	Sigurgeirsson,	Amalía	Björnsdóttir,	Gunnhildur	
Óskarsdóttir	og	Kristín	Jónsdóttir,	2014).	Það	er	nokkuð	umhugsunarvert	að	
samvinnunámi	skuli	ekki	vera	gert	hærra	undir	höfði	sé	litið	til	þess	hve	mikil	áhersla	er	
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lögð	á	slík	vinnubrögð	í	námskránni.	Að	sama	skapi	má	velta	því	fyrir	sér	hvers	vegna	ekki	
sé	unnið	meira	með	slíka	kennsluhætti.	

Hugsunin	sem	liggur	á	bak	við	samvinnunám	er	fjallað	um	í	bókinni	Fagleg	kennsla	í	
fyrirrúmi.	Þar	er	samvinnunám	sagt	vera	í	anda	kenninga	þeirra	George	Herbert	Mead	og	
John	Dewey	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	fl.,	2005).	Þeir	litu	svo	á	að	nám	og	þroski	
einstaklingsins	væri	félagslegt	ferli	og	ætti	sér	ávallt	stað	í	samskiptum	við	aðra	(Gestur	
Guðmundsson,	2012).	Þannig	má	líta	svo	á	að	kennsluaðferðir	samvinnunáms	auki	
mannlega	nálgun	á	forsendur	fyrir	námi	og	þroska.	Horft	er	á	einstaklinginn	sem	
félagsveru	sem	lærir	í	samfélagi	við	aðra.	Með	kenningum	Mead	og	Dewey	fást	rök	fyrir	
því	að	kennsluaðferðir	samvinnunáms	styðji	við	þá	viðleitni	um	að	skapa	heildstæða	
menntastefnu	sem	stuðlar	að	alhliða	þroska	nemenda	eins	og	kveðið	er	á	um	í	
Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011).		

Í	samvinnunámi	eru	fimm	lykilatriði	og	fellur	í	hlut	kennarans	að	leggja	þau	til	
grundvallar	við	skipulagningu	samvinnunámsins.	Þau	eru	jákvæð	samvirkni,	náin	
samskipti,	ábyrgð	einstaklingsins,	færni	í	að	vinna	með	öðrum	og	uppgjör	(Hafdís	
Guðjónsdóttir	og	fl.,	2005).	Þessi	atriði	styðja	við	það	meginmarkmið	samvirks	náms	að	
nemendur	nái	góðum	árangri	í	námi,	læri	með	öðrum	en	jafnframt	af	öðrum.	Þannig	læra	
þeir	að	horfa	til	þess	auðs	sem	liggur	í	umhverfinu	og	að	meta	og	sjá	gildi	í	slíkum	
auðæfum	fyrir	eigin	þroska.	Nemendur	eru	ekki	bara	virkir	þátttakendur	í	að	byggja	upp	
eigin	þekkingu	eða	að	þiggja	hana	frá	öðrum.	Miklu	fremur	eru	þeir	ábyrgir	fyrir	að	bæta	í	
þekkingu	annarra.	Því	má	horfa	á	námsumhverfi	samvinnunáms	sem	samvirkt	og	
hvetjandi	og	að	það	veki	nemendur	til	ábyrgðar	og	umhyggju.	Það	er	félagslegt	og	þjálfar	
jákvæð	samskipti,	þáttur	sem	hér	er	lagt	upp	með	að	sé	forsenda	árangurs	í	námi	(Ingvar	
Sigurgeirsson,	2013)	

Algengur	liður	í	samvirku	námi	er	að	nemendur	skipti	með	sér	verkum.	Þannig	er	um	
leið	komið	í	veg	fyrir	að	framkvæmd	verkefnis	deilist	ójafnt	á	hópinn	eða	að	einn	taki	að	
sér	að	stjórna	því.	Jafnframt	getur	legið	að	baki	valdefling	fyrir	nemendur	með	neikvæða	
sjálfsmynd	sem	þurfa	á	sjálfstyrkingu	að	halda.	Í	slíkum	tilfellum	getur	nemandi	fengið	
eftirsóknarvert	hlutverk	sem	styrkir	stöðu	hans	innan	hópsins	(Hafdís	Guðjónsdóttir	og	fl.,	
2005).		

Í	bók	Ingvars	Sigurgeirssonar	Litróf	kennsluaðferðanna	(2013)	færir	hann	ýmis	rök	
fyrir	þeim	kostum	sem	kennsluaðferðir	samvinnunáms	búa	yfir.	Verkaskipting	þeirra	sem	
vinna	í	hópum	krefst	þess	að	nemendur	gefi	hverjum	og	einum	möguleika	á	að	leggja	það	
til	verkefnis	hópsins	sem	honum	lætur	best.	Þannig	bendir	Ingvar	á	að	samvinna	geti	
þjálfað	sjálfstæð	vinnubrögð,	jafnvel	með	betri	árangri	en	ef	nemendur	vinna	einir.	
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Útskýringar	frá	jafningjum	geti	oft	verið	nemendum	skiljanlegri	og	lausnir	frjórri	og	
fjölbreyttari	en	frá	kennaranum	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).		

Ingvar	bendir	jafnframt	á	að	samvinna	muni	óumflýjanlega	verða	stór	þáttur	í	starfi	
flestra	í	lífinu.	Þess	vegna	megi	áætla	að	undirbúningur	og	þjálfun	í	slíkum	vinnubrögðum	
hljóti	að	gagnast	einstaklingum	þegar	komið	er	út	í	lífið	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2013).	Þetta	
kemur	heim	og	saman	við	það	sem	kveðið	er	á	um	í	grunnskólalögum:	að	stuðla	að	
þátttöku	nemenda	í	lýðræðisþjóðfélagi	og	að	starfshættir	í	grunnskólum	eigi	að	mótast	af	
lýðræðislegu	samstarfi,	ábyrgð	og	umhyggju	(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Þessi	atriði	
eru	þau	sömu	og	styðja	við	jákvæðan	skólabrag.		

Í	samvinnunámi	fást	nemendur	við	félagsleg	viðfangsefni	og	læra	að	nota	
gagnkvæmar	leiðir	við	að	leysa	vandamál.	Nemendur	tileinka	sér	það	sjónarmið	að	farsæl	
samskipti	felist	í	því	að	komast	að	sameiginlegri	lausn.	Jákvæðar	niðurstöður	þess	að	nota	
kennsluaðferðir	samvinnunáms	hafa	sýnt	sig	vera	að	nemendur	hafa	meiri	sjálfsvirðingu,	
auka	félagsfærni	sína	og	bæta	frammistöðu	sína	í	námi.	Nemendur	auka	tengsl	sín	við	
aðra	nemendur,	samlíðan	og	samábyrgð	með	öðrum	og	hafa	jákvæðara	viðhorf	til	
skólans,	bekkjarins	og	kennarans	(Kagan	og	Stenlev,	2006).	Kennsluaðferðir	
samvinnunáms	geta	því	haft	áhrif	á	fleira	en	bara	einstaka	námsþætti,	þær	snerta	líka	alla	
skólagöngu	nemenda	og	andann	innan	skólans.	Einn	af	mörgum	styrkleikum	
samvinnunáms	liggur	í	því	hve	aðferðirnar	eru	bæði	nemenda-	og	félagsmiðaðar.	Þær	taka	
sérstaklega	tillit	til	virkrar	þátttöku	nemenda	og	nemendalýðræðis,	sem	eiga	stóran	þátt	í	
að	skapa	jákvæðan	skólabrag	(Guðfinna	Gunnarsdóttir,	2015;	Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	
2013).		

Einn	aðalkostur	þess	að	leggja	áherslu	á	samvinnu	í	námi	er	að	nemendur	læra	að	
bera	ekki	einungis	eigin	hag	fyrir	brjósti	heldur	jafnframt	hag	hópsins.	Framlag	hvers	og	
eins	í	samvinnunámi	skiptir	máli	og	hvílir	ekki	á	herðum	eins	einstaklings.	Nemendur	þurfa	
að	þjálfa	með	sér	seiglu	og	þrautseigju	til	að	vinna	í	samfélagi	með	öðrum,	kostir	sem	er	
mikilvægt	að	tileinka	sér	í	öllu	námi	(Morris,	2012).	Með	samvinnu	geta	nemendur	ræktað	
með	sér	dyggðir	eins	og	vinsemd,	virðingu	og	samkennd	sem	skiptir	miklu	að	leggja	rækt	
við	í	fari	einstaklinga.	Þær	dyggðir	eru	ekki	síður	þýðingarmiklar	í	lýðræðisþjóðfélagi	þar	
sem	fjölbreytni	og	margbreytileiki	eru	hluti	af	samfélaginu.		

3.4 Lýðræði	í	skólastarfi	

Þátttaka	nemenda	í	að	móta	og	hafa	bein	áhrif	á	skólastarf	er	enn	eitt	veigamikið	atriði	í	
því	að	styrkja	jákvæðan	skólabrag	(Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	Áherslur	á	lýðræði	í	
skólastarfi	birtast	með	áberandi	hætti	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	
grunnþættinum	lýðræði	og	mannréttindi	(2012).	Skoðanir	nemenda	skipta	í	auknum	mæli	
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máli	við	skipulagningu	námsins	og	sem	liður	í	að	móta	og	efla	skólastarfið.	Þessi	þróun	er	
viðleitni	til	að	auka	lýðræði	í	skólastarfi	og	laga	starfshætti	skólans	að	gildum	lýðræðislegs	
samstarfs	eins	og	gert	er	ráð	fyrir	í	grunnskólalögum	(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Í	
Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	eru	því	jafnframt	gerð	skil	að	það	sé	hlutverk	grunnskóla	
að	efla	lýðræðisvitund	einstaklinga.	Þessi	áhersla	er	einnig	liður	í	því	að	ná	fram	
heildstæðari	nálgun	á	skólastarf	þar	sem	nemendur	eru	virkir	þátttakendur,	hafa	áhrif	og	
eru	meðvitaðir	um	eigið	hlutverk	í	að	móta	umhverfið.		

Aukið	lýðræði	í	skólastarfi	er	ein	af	þeim	leiðum	sem	Sigrún	Aðalbjarnardóttir	talar	
fyrir	í	bók	sinni	Virðing	og	umhyggja	og	hefur	reynst	vel	„í	því	að	efla	samskiptahæfni	
nemenda	og	félags-	og	siðferðisþroska“	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007,	bls.	198).	
Nemendalýðræði	byggist	á	þeirri	staðreynd	að	lífið	gengur	út	á	að	eiga	samskipti	við	
umhverfið.	Þar	skiptir	það	máli,	til	að	geta	leyst	úr	ágreiningsmálum	að	bera	virðingu	fyrir	
ólíkum	sjónarmiðum.	Í	skólastarfi	getur	nemendum	gefist	tækifæri	til	að	efla	hæfni	sína	til	
að	sýna	samábyrgð,	vera	virkir	þátttakendur	og	meðvitaðir	um	hlutverk	sitt	í	samfélaginu	
(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).			

Í	áðurnefndri	bók	Sigrúnar	Aðalbjarnardóttur	er	greint	frá	umræðum	starfsfólks	eins	
grunnskóla	um	hvað	því	fyndist	einkenna	gott	skólastarf:	

Vinsamlegt	viðhorf	og	viðmót.	Lýðræðisleg	ákvarðanataka.	Góð	samskipti.	Öllum	má	

mistakast,	 reynt	 að	 læra	 af	mistökunum.	Öryggistilfinning.	 Virk	 hlustun.	 Virðing	 við	

samferðamenn.	 Vingjarnlegt	 umhverfi.	 Snyrtilegt	 umhverfi.	 Samkvæmni	 í	 verkum	
okkar.	Tryggð.	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007,	bls.	199)	

Ljóst	er	að	þessir	þættir	koma	heim	og	saman	við	það	sem	hér	hefur	verið	fjallað	um	
og	talið	skapa	jákvæðan	skólabrag.	Þeir	eru	einnig	grunnstefið	í	lýðræðislegu	skólastarfi.			

	 Í	grunnþættinum	lýðræði	og	mannréttindi	(2012)	er	sérstaklega	gerð	grein	fyrir	
lýðræði	í	skólastarfi.	Þar	er	kveðið	á	um	mikilvægi	lýðræðis	á	vettvangi	skólans.	Að	stuðla	
að	undirbúning	fyrir	þátttöku	í	lýðræðisríki	nær	bestum	árangri	með	því	að	efla	
lýðræðislegar	ákvarðanatökur	nemenda	í	því	samfélagi	sem	þeim	er	næst	(Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Þá	er	einnig	talað	um	lýðræðismenntun	í	þessu	sambandi	og	að	
nemendur	læri	um	viðhorf,	gildismat	og	siðferði	(Ólafur	Páll	Jónsson	og	Þóra	Björg	
Sigurðardóttir,	2012).	Að	geta	borið	virðingu	fyrir	hverjum	og	einum	og	að	geta	lært	að	
vinna	saman	þrátt	fyrir	ólík	sjónarmið	eru	ómetanlegir	kostir	í	árangursríku	lýðræði.	Slík	
lýðræðisvinna	skapar	samstöðu	og	einingu,	ásamt	því	að	vera	ríkt	innlegg	í	að	skapa	
jákvæðan	skólabrag.	Þetta	er	jafnframt	í	samræmi	við	inntak	kennsluaðferða	
samvinnunáms	eins	og	fjallað	var	um	hér	að	framan	(kafli	3.2).	
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Hvernig	lýðræðislegt	skólastarf	skapast	felst	í	því	að	leggja	rækt	við	lýðræðisvitund	
nemenda.	Aðalnámskrá	grunnskóla	leggur	áherslu	á	þetta	með	orðunum	að	„læra	til	
lýðræðis	með	því	að	læra	um	lýðræði	í	lýðræði“	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011,	bls.	19).	
Þessu	veltir	Ólafur	Páll	Jónsson	fyrir	sér	á	gagnrýninn	hátt	í	bók	sinni	Lýðræði,	réttlæti	og	
menntun	(2011).	Þar	tekur	hann	fram	að	lýðræði	í	skólastarfi	felist	fyrst	og	fremst	í	því	að	
nemendur	fái	tækifæri	til	að	tjá	sig	en	læri	jafnframt	að	virða	rétt	annarra	til	að	tjá	
skoðanir	sínar.	Hann	bendir	á	að	með	lýðræðislegu	skólastarfi	þrífist	margbreytileikinn	og	
samfélag	ólíkra	skoðana.	Það	sem	er	ólíkt,	eða	einhvernvegin	„öðruvísi“,	er	nálgast	af	
vinsemd	og	umburðarlyndi.	Þá	talar	Ólafur	Páll	um	að	lýðræðislegt	skólastarf	þjálfi	
lýðræðislegt	eðli	og	gildi	nemenda,	viðbrögð	og	viðhorf	þeirra,	og	hvernig	þeir	nálgist	hver	
annan	þegar	leiðir	mætast	(Ólafur	Páll	Jónsson,	2011).	 	

Í	lýðræðislegu	skólastarfi	er	leitað	eftir	röddum	nemenda	í	hinum	ólíku	þáttum	
skólastarfsins,	hvort	sem	það	er	til	að	efla	lýðræðislega	samskiptahætti	milli	nemenda	eða	
til	þess	að	þeir	séu	virkir	mótunaraðilar	í	umhverfi	sínu.	Flestar	af	þeim	ákvörðunum	sem	
teknar	eru	innan	skólans	snerta	nemendur	með	einhverju	móti.	Virkt	nemendaráð	og	
fulltrúar	nemenda	í	skólaráði	eru	dæmi	um	vettvang	þar	sem	röddum	nemenda	er	gefinn	
hljómgrunnur	og	tekið	er	tillit	til	ákvarðanatöku	nemenda	í	skólastarfinu.	Eins	og	áður	
hefur	komið	fram	(kafli	3.2)	gegna	kennarar	og	starfsfólk	skólans	áhrifaríku	hlutverki	sem	
fyrirmyndir	fyrir	nemendur.	Þar	skapast	mikilvæg	tenging	fyrir	nemendur	til	að	rækta	með	
sér	lýðræðisleg	gildi	og	viðhorf	eins	og	áréttað	er	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	
grunnþáttunum	tveimur,	heilbrigði	og	velferð	og	lýðræði	og	mannréttindi.	

Hlutverk	kennarans	í	að	þjálfa	lýðræðisvitund	nemenda	sinna,	og	um	leið	styrkja	
jákvæðan	skólabrag,	snýr	að	því	að	viðhalda	skólastofunni	sem	vettvangi	jafnræðis	og	
lýðræðislegra	samskipta	milli	nemenda.	Eins	og	í	anda	Dewey	þarf	kennarinn	að	vera	
virkur	í	því	að	skapa	reynslu	fyrir	nemendur	sína	sem	felur	í	sér	að	nemendur	taki	virkan	
þátt.	Dewey	undirstrikaði	hlutverk	kennarans	til	að	þjálfa	upp	góðar	hugsunarvenjur	og	
skipuleggja	tengsl	í	umhverfinu	sem	efla	flæði	hugmynda	og	skapa	samhengi	í	hugsun	
(Dewey,	2000a).	Í	því	ljósi	skiptir	máli	að	kennarinn	hafi	vökult	auga	fyrir	því	að	röddum	
nemenda	sé	ekki	mismunað	og	að	hann	taki	fyrir	ólík	sjónarhorn	og	skapi	jafnræðislega	
umræðu.		

Að	efla	samræðu	inni	í	skólastofunni	er	vel	til	þess	fallið	að	efla	lýðræðislegan	anda	
bekkjarins.	Sem	kennsluaðferð	er	samræðuaðferðin	öflug.	Nemendur	þurfa	að	færa	
málefnaleg	rök,	hlusta	á	aðra	og	læra	að	tjá	sig	á	uppbyggilegan	hátt;	atriði	sem	eru	
forsendur	fyrir	lýðræðislegum	samskiptum.	Samræða	innan	kennslustofunnar	býður	upp	á	
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að	allir	geti	tekið	þátt	og	komið	með	innlegg	í	umræðuna,	og	þannig	skapað	samfélag	
fjölbreyttra	sjónarmiða	(Ingvar	Sigurgeirsson,	1996).		

Gestur	Guðmundsson	(2012)	fjallar	um	hugtakið	hinn	aðilinn	sem	skiptir	máli	(e.	the	
significant	other).	Það	hugtak	setti	George	Herbert	Mead	fram	í	rannsóknum	sínum	á	
samskiptum	í	hópum	og	hvernig	einstaklingar	taka	meira	mið	af	sumum	persónum	í	
umhverfinu	en	öðrum.	Kennararnir	og	starfsfólkið	eru	ekki	bara	mikilvægar	fyrirmyndir	í	
að	skapa	lýðræðislegt	umhverfi,	heldur	líka	sem	hluti	af	umhverfinu.	Hér	á	við	
málshátturinn	„það	læra	börnin	sem	fyrir	þeim	er	haft“.	Að	viðhalda	lýðræðislegu	
skólastarfi	verður	aðeins	gert	í	samfélagi	við	aðra	og	með	sameiginlegri	ákvarðanatöku	á	
jafningjagrundvelli	nemenda	(Gestur	Guðmundsson,	2012).		

Lýðræði	í	skólastarfi	snýr	að	því	að	nemendur	finni	að	þeir	geti	haft	áhrif	á	sitt	
skólasamfélag	með	ýmsu	móti.	Þar	er	átt	við	hvort	tveggja	í	senn,	í	náminu	með	
lýðræðislegum	ákvarðanatökum	og	mótun	síns	skólaumhverfis	en	jafnframt	að	temja	sér	
lýðræðislega	samskiptahætti	í	umhverfi	sínu.	Lýðræði	í	skólastarfi	má	rekja	til	laga	um	
samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	(nr.	19/2013)	þar	sem	fram	kemur	
réttur	nemenda	til	að	koma	sjónarmiðum	sínum	á	framfæri.	Það	sé	hluti	af	því	að	tryggja	
velferð	barna	og	rétt	þeirra	til	að	að	hafa	áhrif	á	málefni	sem	varða	þau	sjálf.	Þetta	er	að	
sama	skapi	liður	í	því	sem	kveðið	er	á	um	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011)	og	
grunnskólalögum	(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008),	þ.e.	að	búa	nemendur	undir	þátttöku	í	
lýðræðisþjóðfélagi	og	skólaumhverfi	sem	ber	þess	merki	að	nemendur	upplifi	sjálfræði	og	
aukið	val	í	daglegu	starfi	skólans.		

3.5 Þáttur	frístundastarfs		

Efling	félagslegra	færniþátta	einstaklinga	í	skipulögðu	frístundastarfi	er	spennandi	
vettvangur	að	kanna,	sem	og	hvort	slík	vinna	skili	sér	í	jákvæðum	skólabrag.	Undir	
skipulagt	frístundastarf	fellur	starfsemi	frístundaheimila,	félagsmiðstöðva,	íþróttafélaga,	
skáta	og	annars	æskulýðsstarfs	(Skóla-	og	frístundasvið,	2013).	Starfsemi	frístundaheimila	
og	félagsmiðstöðva	verða	hér	í	brennidepli.	Áherslur	þessara	tveggja	starfsstöðva	eru	
ólíkar	þar	sem	frístundaheimili	leggja	áherslu	á	frjálsan	leik	og	fjölbreytt	viðfangsefni	en	
áherslur	félagsmiðstöðva	eru	á	forvarnar-,	hópa-	og	menntunarstarf.	Í	báðum	tilvikum	er	
hlutverkið	að	skapa	innihaldsríkan	frítíma	þar	sem	rík	áhersla	er	lögð	á	lýðræði,	virka	
þátttöku	og	möguleika	barna	til	að	móta	starfið	(Skóla-	og	frístundasvið,	2015b).		

Hlutdeild	skipulagðs	frístundastarfs	hefur	í	dag	orðið	órjúfanlegur	liður	í	skólastarfi.	Í	
auknum	mæli	hefur	frístundastarfið	fléttast	saman	við	skólastarf	og	styður	þar	hvort	
annað	með	sameiginlegum	markmiðum	um	að	auka	færni	barnanna.	Grunnþátturinn	
heilbrigði	og	velferð	rennir	einnig	stoðum	undir	mikilvægi	tómstunda-	og	frístundastarfs.	
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Þar	er	bent	á	að	skólanámskrá	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	jákvæðan	og	uppbyggilegan	
skólabrag	sem	einkennist	af	„markmiðum	sem	fela	í	sér	að	efla	virkni	og	félagsþroska	og	
þátttaka	í	félags-	og	tómstundastarfi	er	metin	sem	hluti	af	námi“	(Margrét	Héðinsdóttir	og	
fl.,	2013,	bls.	57).	

Í	kafla	7.9	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2011),	Tengsl	skóla	og	nærsamfélags,	er	kveðið	á	
um	mikilvægi	þess	að	halda	virkum	tengslum	við	nærsamfélagið.	Sú	tenging	nær	til	
tómstunda-	og	frístundastarfs	og	skal	hver	og	einn	skóli	gera	nánar	grein	fyrir	í	
skólanámskrá	hvernig	þessi	tengsl	fléttast	inn	í	skólastarfið.	Í	aðalnámskránni	segir	að	slík	
tengsl	skólans	við	nærsamfélagið,	í	þessu	tilfelli	frístundastarf,	styrki	jákvæð	samskipti	og	
samvinnu.	Ekki	síst	styður	þessi	nálgun	við	fjölbreytni	í	skólastarfi	og	að	nám	nemenda	
verði	merkingarbærara	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).				

	 Í	rannsókn	Kolbrúnar	Þ.	Pálsdóttur	(2013)	á	starfsemi	frístundaheimila	kemur	í	ljós	
að	þátttaka	barna	á	vettvangi	frístunda-	og	félagsmiðstöðva	hefur	aukist	verulega	frá	
árinu	2009.	Frístundastarf	nýtur	vaxandi	viðurkenningar	fyrir	uppeldisgildi	sitt	og	þátt	sinn	
í	skólastarfi	þegar	fjallað	er	um	skóla	á	21.	öldinni.	Það	má	sem	dæmi	sjá	í	nýútgefinni	
starfsskrá	frístundamiðstöðva	Skóla-	og	frístundasviðs	Reykjavíkurborgar.	Þar	taka	þau	
gildi	og	viðmið	sem	höfð	eru	að	leiðarljósi	í	frístundastarfi	mið	af	grunnþáttum	
Aðalnámskrár	grunnskóla	(2011)	og	áherslum	grunnskólalaga.	Athygli	er	beint	að	
sjálfsmynd,	umhyggju,	félagsfærni,	virðingu	og	þátttöku	(Skóla-	og	frístundasvið,	2015b).	
Þetta	styður	vel	við	þau	atriði	sem	grunnþátturinn	heilbrigði	og	velferð	kveður	á	um	að	
grunnskólar	eigi	að	leitast	við	að	efla	í	sínu	starfi	(Margrét	Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	

Í	frístundastarfi	geta	gefist	ótal	mörg	tækifæri	til	þess	að	efla	færniþætti	einstaklinga	á	
persónusviðinu.	Hér	hafa	til	dæmis	verið	í	umræðu,	í	tengslum	við	jákvæðan	skólabrag,	
samskipti,	samvinna,	félagsfærni	og	lýðræðisvitund.	Framfarir	í	þessum	þáttum	verða	ekki	
auðveldlega	mældar	og	fara	oftast	fram	ómeðvitað	hjá	einstaklingnum	en	skipta	
óneitanlega	miklu	máli	fyrir	velfarnað	í	lífinu.	Ólíkt	hefðbundnu	skólastarfi	eru	í	
skipulögðu	frístundastarfi	ekki	sett	fram	hæfniviðmið	sem	gera	nemendum	ljóst	hvers	
konar	hæfni	þeir	eiga	að	hafa	á	valdi	sínu	við	lok	hvers	verkefnis.	Í	frístundastarfinu	fer	því	
fram	nám	með	óformlegum	hætti,	sem	líkja	má	við	það	sem	þekkist	í	hefðbundnu	
skólastarfi	sem	hin	dulda	námskrá	skóla.	Dulda	námskráin	eru	þeir	félagslegu	áhrifaþættir	
í	skólastarfi	sem	er	ekki	yfirlýst	markmið	skólans	að	móta	hjá	einstaklingum.	Það	má	sjá	
fyrir	sér	að	skipulagt	frístundastarf	sé	framlenging	á	duldu	námskránni	og	haldi	áfram	að	
efla	þá	félagslegu	þætti	sem	hún	felur	í	sér	(Skóla-	og	frístundasvið,	2015b).		

Í	grein	Kolbrúnar	Þ.	Pálsdóttur	(2015),	Hugleiðingar	um	heildstæða	menntastefnu,	
ræðir	hún	mikilvægi	tómstunda-	og	frístundastarfs	í	því	samhengi	að	styðja	við	markmið	



25	

menntunar	sem	sett	eru	fram	í	grunnskólalögum,	aðalnámskrá	og	grunnþáttunum	
hennar,	um	heildstæða	menntun	og	alhliða	þroska	barna.	Í	greininni	nefnir	Kolbrún	að	
það	vanti	að	varpa	frekara	ljósi	á	vægi	frístundastarfs	sem	hluta	af	menntun	barna.	
Samspil	náms	á	formlegum	og	óformlegum	vettvangi	skorti	aukinn	skilning	sem	og	
viðurkenningu	á	þeirri	sjálfsprottnu	þekkingu	einstaklinga	sem	á	sér	stað	í	frítímanum.	
Þótt	börn	verji	ekki	nema	hluta	dagsins	í	skólanum	halda	þau	áfram	að	læra	það	sem	eftir	
er	dags,	m.a.	með	þátttöku	í	skipulögðu	frístundastarfi.	Samspil	frístundastarfs	og	jákvæðs	
skólabrags	er	því	enn	sem	komið	er	vettvangur	sem	eftir	er	að	kanna	betur.	Ljóst	er	að	
áhersla	á	samvinnu,	félagsfærni	og	lýðræði,	sem	lögð	er	til	grundvallar	í	skipulögðu	
frístundastarfi,	telst	til	þeirra	þátta	sem	efla	jákvæðan	skólabrag	(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	
2015).		
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4 Umræður	

Markmið	þessa	verkefnis	er	að	beina	kastljósinu	að	hugtakinu	jákvæður	skólabragur.	Í	því	
felst	að	skoða	hvaða	áhrif	hann	hefur	á	skólastarf	og	hvaða	þætti	þarf	að	virkja	svo	hann	
sé	til	staðar.	Rýnt	var	í	þá	þætti	sem	taldir	eru	hvað	mikilvægastir	í	því	að	skapa	jákvæðan	
skólabrag;	stöðu	kennarans,	kennsluhætti	samvinnu	og	aukið	lýðræði	í	skólastarfi.	
Hugtakinu	jákvæður	skólabragur	bregður	víða	fyrir	í	skólamenningunni	í	dag,	einkum	og	
sér	í	lagi	stefnum	og	markmiðum	sem	settar	eru	um	skólastarf	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	
(2011)	og	grunnþættinum	Heilbrigði	og	velferð	(2013).		

Jákvæður	skólabragur	felur	í	sér	að	skapa	heilbrigt	og	uppbyggilegt	skólaumhverfi.	Til	
grundvallar	liggur	að	efla	öryggi,	nám	og	kennslu	og	félagstengsl	í	umhverfinu	(National	
School	Climate	Center,	2012).		Þannig	verður	best	stuðlað	að	velferð	nemenda	og	námi	
þar	sem	hæfileikar	þeirra	fá	að	vaxa.	Í	slíku	umhverfi	er	lögð	rækt	við	jákvæð	samskipti,	
samstöðu,	virðingu,	tillitssemi	og	að	nemendur	sýni	samlíðan	hver	með	öðrum	(Guðfinna	
Gunnarsdóttir,	2015).	Þar	er	kennarinn	í	lykilstöðu	og	samstaða	allra	aðila	
skólasamfélagsins	gegnir	mikilvægu	hlutverki	(National	School	Climate	Council,	2007).	Að	
styrkja	slíka	hæfni	meðal	nemenda	hefur	velferð	bæði	einstaklingsins	og	samfélagsins	í	
öndvegi.		

Meginrökin	fyrir	mikilvægi	þess	að	skapa	jákvæðan	skólabrag	má	fyrst	og	fremst	rekja	
til	Aðalnámskrár	grunnskóla	(2011)	og	laga	um	grunnskóla	(2008).	Þar	er	kveðið	á	um	að	
hlutverk	skóla	sé	að	hlúa	að	alhliða	þroska	nemenda	og	undirbúningi	þeirra	fyrir	virka	
þátttöku	í	lýðræðisþjóðfélagi.	Slíkt	verkefni	er	stórt	og	því	liggur	næst	fyrir	að	spyrja:	
Hvernig	má	með	bestum	árangri	svara	þessum	kröfum?	Svarið	er	ekki	endanlegt	og	þarf	
að	taka	mið	af	þörfum	samfélagsins.	Í	því	ljósi	má	íhuga	hvort	þær	áherslur	sem	liggja	til	
grundvallar	jákvæðum	skólabrag	séu	ekki	um	margt	í	samræmi	við	það	sem	er	kjarninn	í	
aðalnámskránni,	sem	sagt	að	auka	samfélagsgildi	menntunar.	

Kjarninn	í	því	að	leggja	rækt	við	jákvæðan	skólabrag	felst	í	að	stuðla	að	aukinni	hæfni	
einstaklinga	til	að	lifa	í	samfélagi	með	öðrum.	Þannig	fléttast	samvinna,	samskipti	og	
lýðræði	í	skólastarfi	saman	sem	mikilvægir	liðir	í	að	styrkja	skólabraginn	(Margrét	
Héðinsdóttir	og	fl.,	2013).	Þetta	krefst	aukinnar	hæfni	starfsfólks	skóla	til	að	skoða	
starfshætti	sína	og	inntak	náms	út	frá	félagsfræðilegu	sjónarhorni.	Í	því	felst	annars	vegar	
að	horfa	til	kenninga	um	hvernig	uppbygging	þroska	á	sér	stað	í	félagslegu	samhengi.	Hins	
vegar	felur	það	í	sér	að	skoða	hvernig	einstaklingar	leita	ætíð	eftir	að	uppfylla	grunnþarfir	
um	öryggi	og	myndun	félagslegra	tengsla.		
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Áhersluna	á	jákvæðan	skólabrag	má	líta	á	sem	svar	við	þeim	miklu	
samfélagsbreytingum	sem	eiga	sér	stað	í	samfélaginu.	Fjölmenning	og	fjölbreytt	viðhorf	
einkenna	nú	samfélög	og	reynir	því	á	samskiptahæfni	þegnanna.	Á	Vesturlöndum	hafa	
samfélög	víðs	vegar	brugðist	illa	við	vaxandi	alþjóðavæðingu	og	þeim	áhrifum	sem	henni	
fylgja.	Miklar	viðhorfsbreytingar	og	andúð	færast	í	aukana	og	svo	virðist	sem	viðleitni	til	
að	aðgreina	samfélög	og	einstaklinga	fari	vaxandi.	Þá	reynir	á	að	gildi	og	hugsjónir	
lýðræðis	og	mannréttinda	séu	höfð	í	heiðri	með	virðingu	og	samstöðu	að	leiðarljósi.	Því	
má	ná	fram	meðal	annars	í	lýðræðislegu	skólastarfi	með	þeim	áherslum	sem	liggja	til	
grundvallar	jákvæðum	skólabrag.		
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5 Lokaorð	

Hlutverk	kennslustofnana	á	öllum	skólastigum	er	veigamikið	í	samfélaginu.	Skólinn	
þjónar	ekki	lengur	bara	formlegu	menntunarhlutverki	sínu,	heldur	gegnir	einnig	stöðu	
sem	miðpunktur	eða	vettvangur	óformlegs	náms	þar	sem	samskipti	ólíkra	einstaklinga	eru	
kjarninn.	Það	samfélag	sem	þrífst	innan	hvers	skóla	er	áhrifamikill	þáttur	í	að	þroska	
persónuleika	nemenda.	Nauðsynlegt	er	að	vinna	markvisst	að	því	að	viðhalda	jákvæðu	
umhverfi	sem	á	endanum	skapar	ekki	eingöngu	velferð	fyrir	skólann	sjálfan	heldur	
samfélagið	í	heild.	Þau	samskipti	sem	tíðkast	innan	skólans	skipta	afar	miklu	um	hvernig	til	
tekst	að	skapa	ánægjulegt	umhverfi.	Þess	vegna	þurfa	allir	að	vera	meðvitaðir	um	sína	
stöðu	í	stóra	samhenginu	og	að	hvert	framlag	skiptir	máli.		

Með	því	að	stuðla	að	jákvæðum	skólabrag	er	verið	að	setja	í	forgrunn	góð	samskipti	
sem	eru	forsenda	velfarnaðar	og	ánægju	bæði	í	námi	og	í	leik.	Horft	er	til	þeirrar	
staðreyndar	að	samskipti	séu	stór	áhrifaþáttur	í	mótun	einstaklinga	og	jákvæð	tengsl	milli	
þeirra	skipti	höfuðmáli	til	að	geta	notið	árangurs	í	samfélaginu.	Til	þess	að	ná	þessu	fram	
þarf	að	efla	félags-	og	tilfinningaþroska	einstaklingsins	og	því	er	mikilvægt	að	í	skólanum	
sé	lögð	rækt	við	umhverfi	þar	sem	þessir	þættir	fá	að	blómstra.	

Fjölmargir	þættir	hafa	áhrif	á	skólabraginn.	Í	brennidepli	er	hlutverk	kennarans	og	
mikilvægi	samvinnu,	samstarf	foreldra	og	þáttur	frístundastarfs.	Með	því	að	styrkja	
jákvæðan	skólabrag	er	lagt	upp	úr	því	að	efla	tengsl	á	milli	nemenda	og	skapa	samstarf	
þeirra	á	milli.	Með	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	sem	krefjast	samvinnu	og	samstarfs	af	
einstaklingum	er	mögulegt	að	styrkja	þessi	tengsl.	Þáttur	kennarans	hefur	mikil	áhrif	í	
þessu	samhengi	því	hann	hefur	innsýn	og	hæfni	til	að	skapa	aðstæður	fyrir	nemendur	sína	
til	þess	að	þroskast.	Virkt	nemendalýðræði	er	einn	af	þeim	þáttum	sem	taldir	voru	upp	
sem	mikilvægur	liður	í	að	efla	jákvæðan	skólabrag,	enda	er	röddum	nemenda	gert	hátt	
undir	höfði	í	núgildandi	aðalnámskrá.		

Að	lokum	er	nauðsynlegt	að	benda	skólum,	kennurum,	nemendum	og	öðrum	sem	
tengjast	skólasamfélaginu	á	það	sem	hefur	verið	meginstef	þessarar	ritgerðar,	þ.e.	að	
samvinna	og	árangursrík	samskipti	er	það	sem	menntun	á	að	stuðla	að	í	dag.	Í	
nútímasamfélagi	reynir	mikið	á	hæfni	til	samskipta.	Áður	fyrr	var	það	meginhlutverk	
grunnskóla	að	miðla	ákveðinni	þekkingu	til	einstaklinga.	Nú	þarf	að	leggja	ríka	áherslu	á	
að	efla	hæfni	einstaklingsins	til	að	lifa	í	samfélagi	við	aðra	og	geta	þannig	átt	í	farsælum	
samskiptum.	Það	verkefni	er	margþætt	og	flókið	en	með	faglega	kennara	í	forystu	og	skýr	
sameiginleg	markmið	geta	skólar	sinnt	því	hlutverki	ríkulega.	Það	er	gert	með	
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lýðræðislegu	skólastarfi,	samvinnu	og	skýrri	stefnu.	Þannig	er	unnt	að	stuðla	að	jákvæðum	
skólabrag	þar	sem	heilbrigði	og	velferð	einstaklingsins	er	í	öndvegi,	samfélaginu	til	heilla.	
Það	var	því	áhugavert	að	skoða	hversu	viðamikið	hugtakið	skólabragur	er	en	jafnframt	hve	
mikilvægt	það	er	fyrir	skólastarf.	Ég	vona	að	framlag	mitt	með	þessu	verkefni	stuðli	að	
aukinni	umræðu	um	jákvæðan	skólabrag	og	leiðir	til	að	stefna	að	aukinni	velferð	og	
vellíðan	í	skólastarfi	í	grunnskólum	landsins.		
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