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Ágrip 
Meginmarkmið þessa meistaraverkefnis er að varpa ljósi á bekkjarstjórnun 

umsjónarkennara. Horft var sérstaklega til heildarskipulags bekkjarstjórnunar 

og að hvaða leyti framkoma og samskipti umsjónarkennara við nemendur hefði 

áhrif á bekkjarstjórnun.  

Það hefur jafnan verið talið að bekkjarstjórnun sé ekki síður mikilvæg en 

það sem er kennt í kennslustundum til þess að ná fram árangursríku námi. Fyrir 

suma kennara virðist bekkjarstjórnun vera áreynslulaus. Þó er varasamt að líta 

á vandaða bekkjarstjórnun sem náðargáfu kennara og gagnlegra að líta á 

árangursríka bekkjarstjórnun sem tæknilegt viðfangsefni sem byggir á 

markvissum vinnubrögðum sem allir geta tileinkað sér. Í þessu sambandi er 

mikilvægt að hver umsjónarkennari þekki veik- og styrkleika sína og móti 

kennsluaðferðir sínar út frá þeim og nemendahópnum.  

Beitt var eigindlegum aðferðum, nánar tiltekið narratíf rannsókn. Gagna var 

aflað með vettvangsathugunum í bekk hjá tveimur starfandi 

umsjónarkennurum á yngsta stigi í einum grunnskóla. Fylgst var með hvorum 

kennara í einn kennsludag. Auk þess voru tekin hálfopin viðtöl við hvorn 

umsjónarkennara í kjölfar vettvangsathugana auk þess sem óformlegri samtöl 

áttu sér stað á milli athugana. Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki.  

Kennararnir huguðu markvisst að ýmsum þáttum bekkjarstjórnunar til þess 

að kennslustundir gengu sem best fyrir sig. Óvænt forföll starfsfólks höfðu 

neikvæð áhrif á framvindu kennslustunda og á bekkjarstjórnun. 

Umsjónarkennararnir gerðu þó sitt besta til að bregðast við þeim aðstæðum og 

voru sveigjanlegir í kennsluháttum í því skyni að ná tökum á aðstæðum. 

Styrkleiki þeirra fólst meðal annars í því hversu vel þeir þekktu inn á nemendur 

sína. Þótt þeir hugsuðu ekki meðvitað um framkomu og samskipti sín við 

bekkinn, höfðu þeir ákveðið viðhorf til þess hvernig þeir ættu að nálgast 

nemendur, sem endurspeglaði jákvæða afstöðu í anda uppbyggingarstefnunnar 

- Uppeldi til ábyrgðar. 

 





 

Abstract 
The main objectives of this work are to research classroom management for 

the primary school teacher. How the effects of communication, attitude and 

behavior of the teacher affects the overall context of classroom management. 

 It is a common fact that classroom management is as important as other 

classroom activities and studies to achieve effective learning. Some teachers 

seem to practice effective classroom management without any extra effort, but 

it should not be taken for granted. Instead it should be considered as a technical 

subject that every teacher can study and embrace. In this context it is important 

that the teacher knows its advantages and shortcomings and uses it to design 

its methods of teaching.  

 The thesis is built on qualitative study with narrative methods. Field 

experimental methods where used to collect data and to study the teaching 

methods and communications of two supervisor teachers in the same facility. 

Each subject and the classroom were monitored for one day. Each subject was 

interviewed using a semi structured interview method at the end of the field 

experiment and in addition more informal discussions took place between field 

experiments.  

 The subjects focused on various aspects of classroom management to 

ensure that each lesson was carried out successfully. Unexpected absence of 

staff negatively affected the progression of the lesson and on classroom 

management. The subjects coped to the best of their ability to these 

circumstances and where flexible in their teaching methods with the aim of 

taking control of the situation. Strengths observed in the teaching of these two 

subjects was how well they knew their students and although not thinking 

consciously about their demeanor and interaction with the students the subjects 

had a specific view on how to approach the students that reflected a positive 

attitude in the spirit of restitution
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1. Inngangur 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla segir að grundvallarréttindi nemenda í 

grunnskólum séu að fá vinnufrið til þess að bæta árangur í námi og að 

kennslustundin nýtist sem best (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). Vel 

heppnuð bekkjarstjórnun er grundvöllur að góðum bekkjaranda og öflugu 

námsumhverfi, það er nokkuð sem flestum kennurum er annt um að sinna vel. 

Bekkjarstjórnun má skilgreina sem hæfni kennara til að halda uppi góðu 

andrúmslofti í kennslustund, þar sem vinnufriður ríkir, nemendur vinna af 

kappi, hlýða fyrirmælum fúslega, ganga fljótt til verka, sýna sjálfstæð 

vinnubrögð og eru fljót að skipta um vinnulag.  

Skilgreining Kyriacous (2018, bls. 18) segir að hæfni kennarans til 

bekkjarstjórnunar sé að skipuleggja aðlaðandi námsumhverfi auk þess að 

einbeita sér að námi og kennslu nemenda sinna. Kennarar skulu auk þess hafa 

markvissa kennslu með því að skipuleggja kennslustundir vel og hafa 

námsmarkmið sýnileg með það að augnamiði að efla jákvæða hegðun og gott 

andrúmsloft í kennslustofunni.  

Áhugi minn á bekkjarstjórnun vaknaði á fyrsta ári í meistaranáminu í 

menntunarfræðum. Ég tók námskeið í Háskólanum á Akureyri sem heitir 

Starfsþróun kennara, forysta og bekkjarstjórnun, en á þeim tíma starfaði ég 

sem stuðningsfulltrúi. Ég flakkaði á milli bekkja á yngsta stigi og var áberandi 

hvað það var mismunandi bekkjarstjórnun í hverjum bekk. Ég tók eftir því 

hversu mikilvæg bekkjarstjórnun er, þá sérstaklega hvað varðar framkomu og 

samskipti kennarans við nemendur. Ef framkoma kennarans og samskipti við 

nemendur voru jákvæð og nemendur fundu að þeir gátu leitað til kennarans og 

treyst honum, sama hvað þeim lá á hjarta, virtist mér bekkjarstjórnun ganga 

betur. 

Þegar ég var að ákveða viðfangsefni meistaraverkefnisins átti ég óformlegt 

spjall inni á kaffistofu, þegar ég var í vettvangsnámi og æfingakennslu, um 

hvað felst í hugtakinu bekkjarstjórnun og hvað sé árangursrík bekkjarstjórnun. 

Það sem kom mér mest á óvart var hve oft kennarar tengdu bekkjarstjórnun 

fyrst og fremst við aga þegar hugtakinu fylgir svo fjölmargt annað. Þetta þótti 

mér athyglisvert og áhuginn á því að rannsaka viðfangsefnið varð enn meiri. 

Aginn er einn hluti af ótal mörgum og er vel hægt að fyrirbyggja ýmislegt ef 

kennarinn er meðvitaður um hvað felst í bekkjarstjórnun. Þetta helst allt í 

hendur, því með góðri bekkjarstjórnun er meiri agi.  
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Önnur ástæða áhuga míns á viðfangsefninu bekkjarstjórnun er reynsla mín 

sem nemanda í grunnskóla. Umsjónarkennarinn minn á yngsta stigi hafði lítil 

tök á bekknum. Hann beitti röddinni hátt og framkoma hans við nemendur var 

síður til þess fallin að skapa nemendum öruggt umhverfi eða efla traust til hans. 

Það ríkti því sjaldan vinnufriður og óróleiki var á meðal nemenda. 

Til þess að gera langa sögu stutta fékk bekkurinn nýjan kennara á miðstigi, 

sem vann á faglegan hátt og bar virðingu fyrir nemendum sínum. Námið gekk 

betur, hægt var að treysta kennaranum og leita til hans ef eitthvað bjátaði á, 

hvort sem það var náms-, félags- eða andlegs eðlis. Mín skoðun er sú að í þessu 

tilfelli hafi líklega framkoma og samskipti kennarans við nemendur haft áhrif 

á bekkjarstjórnun sem og líðan og námsárangur nemenda. 

Enn önnur ástæða þess að ég geri bekkjarstjórnun að viðfangsefni þessarar 

ritgerðar er sú að ég tel að með því muni ég efla eigin skilning á því hvað felst 

í bekkjarstjórnun og hvernig ég, sem nýr kennari, geti unnið á markvissari hátt 

með bekkjarstjórnun til að ná því besta fram í nemendum mínum. Þá vonast ég 

einnig til þess að með rannsókninni leggi ég nýja þekkingu um bekkjarstjórnun 

að mörkum til skólasamfélagsins, sem getur hjálpað öðrum kennurum og 

rannsakendum að skilja bekkjarstjórnun og hvernig hún virkar í íslenskum 

veruleika. Þetta er mjög mikilvægt í ljósi þess hversu fátt hefur verið rannsakað 

hérlendis um bekkjarstjórnun.  

Markmið rannsóknar er að auka þekkingu á bekkjarstjórnun og þá 

sérstaklega það sem snýr að samskiptum og framkomu umsjónarkennara við 

bekkinn. Til þess að nálgast þetta markmið eru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar lagðar til grundvallar í rannsókninni: 

• Hvernig endurspeglast skilgreiningar umsjónarkennara á 

bekkjarstjórnun í starfi þeirra?  

• Hvernig endurspeglast samskipti og framkoma umsjónarkennara 

við nemendur í bekkjarstjórnun þeirra?  

• Hvernig bregðast umsjónarkennarar við helstu áskorunum í 

bekkjarstjórnun?  

• Á hvaða hátt styður skólaumhverfið við bekkjarstjórnun 

umsjónarkennara?  

Til þess að afla nauðsynlegra gagna til að svara þessum 

rannsóknarspurningum var gerð eigindleg rannsókn, nánar tiltekið var beitt 

narratífri rannsóknaraðferð, þar sem gögnum var safnað með 

vettvangsathugunum og einstaklingsviðtölum. Vettvangsathuganir voru gerðar 
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í bekk hjá tveim umsjónarkennurum á yngsta stigi í grunnskóla. 

Umsjónarkennurunum var fylgt eftir, hvorum þeirra í einn kennsludag og tekin 

hálfopin viðtöl eftir kennsludaginn, auk þess sem óformleg samtöl áttu sér 

gjarnan stað á milli kennslustunda.  

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla er inngangur, þar sem farið er 

yfir hvað felst í hugtakinu bekkjarstjórnun, hver er ástæðan fyrir vali á 

viðfangsefni ritgerðar, fjallað um markmið rannsóknar, rannsóknarspurningar 

og að lokum um uppbyggingu ritgerðar. Í kafla tvö er fræðilegur bakgrunnur 

um hlutverk umsjónarkennara, árangursríka bekkjarstjórnun, sem tengd er við 

fræði og kenningar. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknar, 

sem er narratíf eigindleg rannsóknaraðferð, fjallað um þátttakendur, 

gagnasöfnun, greiningu gagna og að lokum siðferðisleg mál og réttmæti. Í 

fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknar kynntar, en þær eru settar fram eftir 

aðferðafræði narratífu. Í fimmta kafla er umræða um niðurstöður rannsóknar 

og sett í fræðilegt samhengi. Í sjötta kafla ritgerðar eru lokaorð og í sjöunda og 

síðasta kaflanum er heimildaskrá. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun, sem hér fer á eftir, verður fjallað um hlutverk 

umsjónarkennarans og bekkjarstjórnun út frá rannsóknum sem gerðar hafa 

verið hérlendis. Þar á eftir er fjallað um árangursríka bekkjarstjórnun með 

fjórum undirköflum það er réttindi, skyldur og reglur, hvatning, venjur og að 

lokum samskipti, undir lok fræðilega kaflans er fjallað um heildræna stefnu 

skólans sem vettvangsathugun fór fram í Uppbyggingarstefnan – Uppeldi til 

ábyrgðar.  

2.1 Hlutverk umsjónarkennarans og 

bekkjarstjórnun 

Hlutverk kennara og nálgun á kennarastarfið hefur tekið miklum breytingum 

síðastliðin hundrað ár. Í öndverðu var gert ráð fyrir því að kennarar hefðu 

meðfædda hæfileika til þess að kenna og meginhlutverk þeirra var að skila 

námi til nemenda, hafa góða raddstjórn, auk þess að skipuleggja kennslustundir 

og stofur (Grigg, 2015, bls. 376).  

Í dag er hlutverk kennarans orðið mun margþættara og í því felst meðal 

annars aukin áhersla á líðan og almenna velferð nemenda og er það ein ástæða 

þess að umsjónarkennarinn kom til. Hver nemandi hefur einn umsjónarkennara  

sem uppfyllir skilyrði sem grunnskólakennari og hefur umsjón með öllum 

nemendahópnum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 13. gr.). Allir nemendur 

hafa sinn umsjónarkennara sem ber ábyrgð á námi þeirra framar öðru 

starfsfólki skólanna. Umsjónarkennari ber einnig ábyrgð á þroska, velferð og 

líðan nemenda sinna, auk þess að kynnast nemendum, foreldrum þeirra og 

aðstæðum vel. Umsjónarkennari vinnur náið með öðrum kennurum og sér að 

mestu um samskipti við foreldra nemenda sinna, (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

2011, bls. 44).   

Einnig hafa breytingar í íslensku samfélagi síðustu ár verið hraðar og þar 

með aukist kröfur til kennara um að fylgja þeim breytingum eftir og takast á 

við þær (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 14). Kennarar gegna 
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lykilhlutverki í skólastarfinu og skal hann gefa nemendum val og tækifæri til 

þess að afla sér þekkingar, efla frjóa hugsun og ýta þar með undir starfgleði. 

Umsjónarkennari sinnir því að leiðbeina nemendum í námi, mati, allri stjórnun, 

kennslu, ráðgjöf, uppeldi, að skapa góðan skólabrag og hvetjandi 

námsumhverfi, að setja réttlátar vinnureglur, auk þess að sinna þróunarstörfum 

og rannsóknum (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 8). Starfið felur einnig í 

sér ýmis önnur verkefni, eins og að geta lagað sig að stöðu og þörfum hvers 

nemanda í skóla án aðgreiningar sem eflir námsárangur nemenda 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 44). Fagmennska kennara snýst því fyrst 

og fremst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Góð kennsla og markviss 

samskipti ýta undir aukna hæfni nemenda (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 13). Jón Torfi Jónasson (2012, bls. 17) segir að miklar kröfur séu gerðar 

til kennara nú til dags. Þeir eiga að geta tekist á við flóknar aðstæður, að geta 

sinnt nemendum sínum, verið til fyrirmyndar, menntað nemendur, kennt þeim, 

auk þess að bæta eigin starfsvettvang. 

Bekkjarstjórnun er mikilvægur þáttur í starfi umsjónarkennara. Í 

niðurstöðum um starfshætti grunnskóla við upphaf 21. aldar á Íslandi, var 

starfsfólk í grunnskólum spurt um ástæður fyrir erfiðri hegðun nemenda. Svör 

þeirra voru meðal annars þau að bekkjarstjórnun mætti bæta  (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 186). Foreldrar og kennarar voru spurðir um það sama 

og svör þeirra voru áþekk, það er að veik bekkjarstjórnun sé meðal annars 

ástæðan fyrir erfiðri hegðun nemenda í grunnskólum á Íslandi (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 187). Auk þess má sjá að árangursrík bekkjarstjórnun 

á mikinn þátt í því að laga hegðun nemenda og veik bekkjarstjórnun var efst á 

lista um erfiða hegðun í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2006, bls. 34). Það þarf þó að hafa í huga að í rannsókn þeirra var 

ekki spurt beint um bekkjarstjórnun, heldur hvort „starfsmenn kunni ekki 

nægilega til verka“. Það má vera að það hafi áhrif á niðurstöður. 

Út frá þessum niðurstöðum má álykta að bekkjarstjórnun sé stór þáttur í 

starfi umsjónarkennara til þess að kennsla gangi betur, einnig að 

umsjónarkennarinn þarf að vera meðvitaður um árangursríkar leiðir til 

bekkjarstjórnunar. Árangursrík og framúrskarandi kennsla er þegar góð 

bekkjarstjórnun er til staðar. Ef umsjónarkennari hefur ekki tök á 

bekkjarstjórnun, er hann ólíklegur til að  koma miklu í verk í skólastofunni 

(Marzano, 2003).   
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Þótt kennarar eyði kennslustundum mestmegnis einir með nemendum 

sínum, ber allt skólasamfélagið ábyrgð á því sem þar á sér stað. Því er 

mikilvægt að í hverjum skóla sé heildarsstefna sem styðji við kennara í sinni 

bekkjarstjórnun (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 155). 

2.2 Árangursrík bekkjarstjórnun 

Bekkjarstjórnun er flókin og misjafnlega mikið á færi kennara að beita henni 

vel (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 143). Fyrir suma kennara virðist 

bekkjarstjórnun vera áreynslulaus og rétt er að sumt fólk á hreinlega heima í 

kennslustofu og ekki er hægt að neita því hversu stóran þátt persónuleiki 

kennarans spilar inn. Hver kennari þarf að þekkja veik- og styrkleika sína og 

móta kennsluaðferðir sínar út frá þeim og nemendahópnum, fremur en að móta 

sjálfan sig út frá eftirsóttri kennsluaðferð. Þó er varasamt að líta á vandaða 

bekkjarstjórnun sem náðargáfu kennara og gagnlegra að líta á árangursríka 

bekkjarstjórnun sem tæknilegt viðfangsefni sem byggist á markvissum 

vinnubrögðum sem allir geta tileinkað sér (Kyriacou, 2018, bls. 60–62).  

Árangursrík bekkjarstjórnun felst mikið til í góðum undirbúningi, skipulagi 

og fyrirbyggjandi aðgerðum, auk þess að kennari geti brugðist rétt við 

tilfallandi aðstæðum. Það sem umsjónarkennari þarf að hafa í huga er 

undirbúningur, skipulag kennslurýma, hvaða kennsluhættir henta 

viðfangsefnum, upphaf kennslustundar, miðbik kennslustundar og lok 

kennslustundar. Þá þarf að skipuleggja fyrirfram hverja kennslustund frá 

upphafi til enda og með því er líklegra að kennurum takist að koma í veg fyrir 

aðstæður þar sem þarf að bregðast við óæskilegri hegðun og með góðu 

skipulagi verður stjórnun kennarans markviss (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, 

bls. 144–146). 

Vandaður hagnýtur undirbúningur fyrir hverja kennslustund, getur bæði 

takmarkað truflun á meðal nemenda í miðjum tíma, ýtt undir jákvætt 

andrúmsloft og að nemendur fái þau skilaboð að nám þeirra sé þess virði að 

undirbúa og eyða tíma í (Kyriacou, 2018, bls. 52–53). Gott er að hafa í huga 

hvað er markmiðið með kennslustundinni, hvað á að fara fram í kennslustund 

og kennsluaðferðum í hverri kennslustund (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 

144–146).  

Gerð kennsluáætlana er einnig þáttur að árangursríkri bekkjarstjórnun. Þá 

þarf kennari að hafa hæfni til að finna fjölbreytt námsgögn ásamt því að hafa 
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fjölbreytt úrræði. Skipulag kennslurýma er þáttur í bekkjarstjórnun og 

kennslustofur eiga vera skipulagðar eftir viðfangsefnum hverju sinni 

(Kyriacou, 2018, bls. 18–19). Við skipulagningu kennslurýma hefur þótt 

árangursríkt að útbúa svokallaða kyrrðarstofu í kennslustofum. Með því fá 

nemendur tækifæri til þess að vera einir með sjálfum sér og komast frá 

nemendahópnum til að slaka á og hugsa. Nemendur fá þá tækifæri til þess að 

fara í kyrrð og ró, sem getur losað um spennu nemenda og þar með að 

bekkjarstjórnun gangi betur (Gordon, 2001, bls. 153). 

Jákvæð og styðjandi tengsl við nemendur eru mikilvægur þáttur að 

árangursríkri bekkjarstjórnun, auk þess samskipti sem einkennast af hlýju og 

gagnkvæmri virðingu. Framkoma og samskipti kennara við nemendur er eitt 

af grundvallaratriðum í bekkjarstjórnun og þarf kennari að hafa hæfni til þess 

að sinna öllum nemendum, sama á hverju gekk í samskiptum daginn áður 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 144–146).   

Aðlaga þarf kennslu eftir aldri, þroska, getu nemenda og sýna fram á að 

vinna þeirra sé mikilvæg og veita nemendum endurgjöf þannig að þeir geti 

bætt sig. Kennari þarf að hafa þekkingu á námsefninu og skapa jákvæð tengsl 

við nemendur. Það er að sýna raunverulegan áhuga, virðingu fyrir hugsunum 

nemandans og því sem hann hefur fram að færa, auk þess að leggja áherslu á 

hegðun nemandans fremur en persónuleika hans (Kyriacou, 2018, bls. 18–19).  

Kennsla þarf að vera markviss, kennarinn hafi sjálfstraust og haldi ró í 

tilfallandi aðstæðum. Þegar hlutirnir eru að fara úrskeiðis getur kvíðinn tekið 

völd og þá er mikilvægt að kennarinn hafi færni til að halda ró sinni og þekkja 

sína styrkleika til að takast á við þær aðstæður. Með því er líklegra að 

nemendur nái fyrr að slaka á í tilfallandi aðstæðum (Kyriacou, bls. 60–61).  

Kennari þarf að þekkja og skilja vel viðfangsefni og skiptir það almennt 

sköpum í kennslu. Ef kennarinn gefur ekki af sér til nemenda og vandar ekki 

útfærslu kennslunnar, skilar þekking hans litlu sem engu til nemenda (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 150). Eitt af mikilvægustu verkfærum kennarans er 

að gefa góðar útskýringar á viðfangsefnum miðað við þroskastig nemenda 

(Kyriacou, 2018, bls. 63). Einnig að spyrja opinna spurninga og sýna 

raunverulegan áhuga. Það þarf að hafa í huga að nemandi gæti verið að taka 

tilfinningalega áhættu að svara til dæmis spurningu upphátt fyrir bekkinn, svo 

kennari skal gæta þess að bekkjarumhverfið sé styðjandi og að virðing ríki 

(Kyriacou, 2018, bls. 64–66). Fyrirmæli eiga að vera skýr og að nemendur 

skilji af hverju verkefnið gagnast í tilteknu námi. Fyrsta skrefið í 
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verkefnavinnu er að undirbúa nemendur vel áður en vinnan sjálf hefst. Oft 

lenda nemendur í vandræðum með verkefni af þeirri einu ástæðu að þeir eru 

óvissir um sjálf vinnubrögðin (Kyriacou, 2018, bls. 69).  

Samstarf við samkennara er þáttur að árangursríkri bekkjarstjórnun, eins og 

sjá má í viðamikilli rannsókn um starfshætti grunnskóla við upphaf 21. aldar. 

Þar sögðust kennarar eiga einna mest í samstarfi við samkennara sína við 

undirbúning og bekkjarstjórnun. Með góðu samstarfi við samkennara eru 

tækifærin meiri til að leita stuðnings, fá góð ráð og þar með jafnvel bæta 

bekkjarstjórnun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 138).  

Samkvæmt Grigg (2015, bls. 377) eru kenningar um árangursríka 

bekkjarstjórnun byggðar á fjórum þáttum. Þeir eru réttindi, skyldur og reglur 

(e. rights, responsibilities and rules), hvatning (e. rewards), venjur (e. routines) 

og samskipti (e. relationships). Í næstu fjórum undirköflum verður nánari 

umfjöllun um hvern þessara þátta þótt mest áhersla sé á samskiptaþáttinn í 

samræmi við markmið ritgerðarinnar.  

2.2.1 Réttindi, skyldur og reglur 

Samkvæmt Grigg (2015, bls. 377) fela réttindi, skyldur og reglur í sér samstarf 

kennara, nemenda og foreldra. Mikilvægt er að reglur séu skýrar, settar fram á 

jákvæðan hátt (stuttar en skýrar), sýnilegar og minnt á þær reglulega, auk þess 

að breyta þeim ef þörf er á. Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011, bls. 69) segir að 

það sé skylda allra innan grunnskóla að vinna saman að því að skapa jákvæðan 

skólabrag. 

Umsjónarkennara ber skylda til að stuðla að jákvæðum starfsanda, auk þess 

að leggja áherslu á að nemendur tileinki sér sjálfsaga sem og námsaga. Þar með 

taka nemendur virkan þátt í skólastarfi sem styður við félagsfærni nemenda 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). Auk þess eru umsjónarkennarar 

skyldugir til þess að eiga í virku samstarfi og hvetja foreldra til þess að taka 

þátt í skólastarfi (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 71).  

Bekkjarumræður er stór þáttur í bekkjarstjórnun umsjónarkennara og ef 

kennara tekst að setja reglur sem nemendur virða, getur hver kennslustund nýst 

vel. Til að þetta gangi upp eru viss skilyrði varðandi reglusetningu. Reglurnar 

skulu vera skýrar svo allir nemendur bekkjarins skilji þær og verða þær því að 

miða út frá aldri og getu nemenda. Fyrir hverri reglu þarf að vera gild ástæða 

sem hægt er að útskýra. Kennarinn þarf að vera samkvæmur sjálfum sér og 
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fylgja reglunum. Loks verða nemendur að vera sammála reglunum og ættu að 

fylgja reglunum af sannfæringu en ekki undirgefni. Árangursrík leið er að ræða 

við nemendur um reglurnar og komast að sameiginlegri niðurstöðu. Reglur 

eiga að vera settar fram á jákvæðan hátt en ekki sem boð og bönn, auk þess að 

reglurnar séu sýnilegar bæði starfsfólki og nemendum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999, bls. 151–152). 

Í flestum grunnskólum eru skyldur og reglur að nemendur fari eftir 

fyrirmælum. Það felur í sér að fara eftir bekkjarreglum, skólareglum og 

umgengnisreglum í samskiptum við aðra nemendur og starfsfólk skólanna. 

Réttur nemenda er að taka þátt í að semja skólareglur og að hugmyndir þeirra 

séu teknar til greina. Með því fæst einnig stuðningur frá nemendum um settar 

reglur. Nemendur hafa einnig rétt á því að koma fram eigin skoðunum, þróa 

og tjá hugmyndir sínar og með því eru bekkjarumræður kjörið tækifæri til þess 

(Kyriacou, 2018, bls. 66–67).  

Álit foreldra getur haft jákvæð áhrif á bekkjarstjórnun þegar skólareglur eru 

gerðar og réttur foreldra er að hafa tækifæri til þess að taka þátt í því. Ef 

nemendur og foreldrar eru með í að semja skólareglur og samþykkja þær, er 

líklegra að það skapist jákvæður skólaandi, góður starfsandi og lýðræðislegt 

uppeldi (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 69). Einnig er það réttur foreldra 

að hafa tækifæri til þess að styðja börnin sín við skólagöngu og er því stór 

þáttur að árangursríkri bekkjarstjórnun að samstarf á milli umsjónarkennara og 

foreldra sé gott alla skólagönguna. Ein forsenda að árangursríku skólastarfi er 

að það ríki samráð umsjónarkennara og foreldra um kennslu og nám nemenda 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). 

2.2.2 Hvatning 

Dæmi um hvatningu er að hrósa þegar það á við og sýna því athygli þegar 

nemendur sýna jákvæða hegðun (Grigg, 2015, bls. 377). 

Kennari þarf að hafa trú á því að allir nemendur hans geti náð árangri og 

með því finna nemendur til öryggis og verða óhræddir við að takast á við ný 

og krefjandi verkefni (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 150). Því skiptir öllu 

máli hvernig umsjónarkennari talar við nemendur, t.d. við fyrirmæli, 

verkefnastjórn og hrós, en ekki síður hvernig hann hlustar á nemendur 

(Kyriacou, 2018, bls. 63). 
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Samskiptahæfni kennara er eitthvað sem allir ættu að geta lært, en þá hæfni 

þarf að þjálfa eins og annað. Orð geta styrkt og orð geta skaðað mannleg 

samskipti. Hrós er eitt dæmi um hvatningu og er mikilvægt að hrós sé gefið á 

réttan hátt. Nemandi gæti misskilið hrósið, upplifað sig misheppnaðan og fær 

þá tilfinningu að verið sé að stjórna honum. Ef hrós er notað á réttan hátt getur 

nemandinn upplifað virðingu og væntumþykkju frá umsjónarkennara sínum 

(Gordon, 2001, bls. 13).   

Umsjónarkennari þarf að vera góður hlustandi til þess að nám geti átt sér 

stað. Fjölmargar rannsóknir hafa gefið til kynna að virk hlustun sé mikilvægur 

þáttur í samskiptum. Það er ekki alltaf það sem viðmælandi heyrir sem talandi 

vill koma á framfæri. Því þarf umsjónarkennarinn að vera meðvitaður um það 

sem nemandi er að reyna segja. Ef umsjónarkennari hlustar af athygli og grípur 

það sem nemandi er að reyna segja, er líklegt að samskiptin verði jákvæð og 

nemandinn finni að umsjónarkennarinn er ekki aðeins að hlusta, heldur skilji 

einnig það sem nemandinn er að reyna segja (Gordon, 2001, bls. 13). 

Í rannsókn um starfshætti grunnskóla á 21. öldinni má sjá að meirihluti 

nemenda fær hrós ef þeir gera vel, þó er hluti nemenda sem segist sjaldan fá 

hrós, hvort sem þeir leggja sig fram eður ei (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 

193). Hrós fyrir vel unnin störf er afar mikilvægur þáttur til að efla jákvæða 

hegðun nemenda og bæta námsárangur þeirra. Það er því eitthvað til að hafa 

áhyggjur af ef nemendur fá ekki hrós fyrir að standa sig vel (Moore Partin o.fl., 

2010, bls. 172–178; Mueller og Dweck, 1998, bls. 33–52). Það á líka við um 

þá sem glíma við hegðunarvandamál, tilfinningaerfiðleika eða þá sem stríða 

öðrum að reyna að sjá það jákvæða í hegðun þeirra, hrósa og þar með ýta undir 

jákvæða hegðun (Sutherland, 2000, bls. 110–115). 

2.2.3 Venjur 

Venjur fela í sér að skapa gott flæði í kennslustofum og kennslustundum, nota 

til dæmis ákveðin merki, hljóð, tónlist til þess að nemendur viti til hvers er 

ætlast af þeim hverju sinni (Grigg, 2015, bls. 377). 

Mikilvægt er að nemendur viti hvers er ætlast til af þeim og hverjar venjur 

innan skólanna eru, til þess að geta gengið í öll verkefni hverju sinni. Brýnt er 

í þessu tilliti að skapa venjur sem snúa að bekkjarstjórnun. Í því felst meðal 

annars að umsjónarkennarinn undirbúi til dæmis kennslustundir, kennslurýmin 
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og haldi þeim venjum við miðað við viðfangsefni (Kyriacou, 2018, bls. 86–

88). 

Við skipulag á kennslurými þarf að hafa í huga markmið 

kennslustundarinnar og vinnuaðferðir. Húsgögn skólastofunnar þurfa að vera 

færanleg, þar sem viðfangsefni umsjónarkennarans hverju sinni ættu að stýra 

uppröðun á borðum og stólum. Nauðsynlegt er að öll gögn sem notast er við 

séu í skólastofunni og að nemendur eigi auðvelt með að nálgast þau og skila 

þeim án truflunar. Þetta sparar umsjónarkennara óþarfa umstang og gefur 

honum svigrúm til þess að sinna kennslu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 

148).  

Við upphaf kennslustunda er lykilatriði að umsjónarkennarinn sé mættur til 

að taka á móti nemendum sínum og getur það haft áhrif á það hvernig 

kennslustundin þróast. Auk þess er umsjónarkennari nemendum sínum góð 

fyrirmynd þegar kemur að stundvísi. Líklega er mikilvægasta augnablik 

kennslustundar þegar kennari gefur merki um að nú byrji kennslustund og að 

nemendur eigi að fylgjast með. Þetta merki verður að vera skýrt og 

afdráttarlaust, því það segir nemendum að nú sé þeirra athygli og þátttöku 

krafist. Vekja þarf áhuga nemenda strax með fyrstu orðum (Kyriacou, 2018, 

bls. 61–62). Fyrstu mínúturnar má nota í að koma nemendum fyrir, undirbúa 

gögn og eiga létt spjall, en nauðsynlegt er að kennsla hefjist á skipulagðan hátt 

og að ró sé komin í bekkinn áður en kennsla hefst (Kyriacou, 2018, bls. 86–

88). Nemendur skulu í upphafi kennslustunda heyra um tilgang og mikilvægi 

viðfangsefnisins (Kyriacou, 2018, bls. 61–62).Vissulega þarf að taka mið af 

fjölbreyttum nemendahópi og því þurfa nemendur ólíkar nálganir að 

viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 28–29).  

Um miðbik kennslustundar á skipulagið í kennslustofunni að vera þannig 

að auðvelt sé að ferðast um. Einnig að hafa fjölbreytt viðfangsefni, þar sem 

markmiðið með kennslustundum á að koma til móts við alla, því ekki erum við 

öll eins og nemendur læra á mismunandi hátt. Hafa þarf í huga ef einhverjir 

eru fljótir og ef aðrir eru lengur með verkefnin. Umsjónarkennarinn skal þá 

vera búinn að undirbúa það og hafa verkefni til vara eða gefa seinfærari 

nemendum lengri tíma. Árangursríkt er að hafa fyrirmæli verkefna sýnileg, öll 

gögn tilbúin og að auðvelt sé að nálgast þau. Það getur tekið tíma að ná tökum 

á bekknum aftur, ef hlaupa þarf eftir gögnum (Kyriacou, 2018, bls. 88–89). 

Mikilvægt er að umsjónarkennarinn sé hreyfanlegur um stofuna og fylgist 

með hvort nemendur séu að vinna verkefnin og ráði við viðfangsefnin, hvort 
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viðfangsefnin séu of erfið eða auðveld. Ekki má stoppa flæði með því að vaða 

úr einu yfir í annað. Umsjónarkennari þarf að ná flæði í kennslustundum og 

vera meðvitaður um þegar flæðið er komið. Ef kennarinn þarf að skipta yfir í 

annað viðfangsefni, er mikilvægt að gera það á viðeigandi hátt, auk þess að 

ráðlagt er að dvelja ekki of lengi við útskýringar eða festast í smáatriðum 

(Kyriacou, 2018, bls. 88–89). Hópaskipting nemendahópa skal skal hafa í huga 

og vera vel skipulögð til þess að bekkjarstjórnun gangi vel. Nemendur eru 

mismunandi og þarf alltaf að hafa í huga að hópa ekki saman þeim nemendum 

sem gengur illa að vinna saman (Erna Jóhannesdóttir, 2013, bls. 55-56). 

Þegar ljúka skal kennslustund, skiptir tímastjórnun miklu máli og að ljúka 

kennslustund á réttum tíma gefur jákvæð skilaboð. Að fara fram yfir tíma gefur 

nemendum skilaboð um að þeirra tími skipti ekki máli og það að hætta snemma 

gefur í skyn skort á virðingu kennarans fyrir kennslustundinni (Kyriacou, 

2018, bls. 89). Þegar kennslustund lýkur þarf kennari að hafa í huga að hún 

leysist ekki upp. Ljúka skal kennslunni skipulega, undirbúa nemendur 

tímanlega, en passa þó að enginn byrji of snemma að undirbúa brottför með 

tilheyrandi truflun (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 146). Æskilegt er að 

kenna nemendum að yfirgefa stofuna á yfirvegaðan hátt, fremur en að ryðjast 

út í kös (Kyriacou, 2018, bls. 89). 

2.2.4 Samskipti  

Samskipti eru talin hjarta bekkjarstjórnunar og er mikilvægt að jákvæð hegðun 

sé ráðandi. Umsjónarkennarinn þarf að vera til staðar fyrir nemendur og sýna  

það með orðum og líkamstjáningu. Stór þáttur í starfi umsjónarkennarans er að 

byggja upp traust og að nemendur finni fyrir öryggi og líði vel í skólanum 

(Grigg, 2015, bls. 377). 

Jákvæð tengsl kennara við nemendur er talið mikilvægara en hvað er kennt, 

hverjum og hvernig er kennt (Gordon, 2001, bls. 12). Það má einnig sjá í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 13) að samskipti á milli kennara og 

nemenda eru ekki síður mikilvæg en það sem er kennt í kennslustundum og 

með jákvæðum og góðum samskiptum er stuðlað að námi og velferð nemenda. 

Ef andrúmsloft er jákvætt er líklegt að samskipti og tengsl umsjónarkennara 

við nemendur byggist á gagnkvæmri virðingu og tengslamyndun sem skilar sér 

í námsárangri nemenda (Kyriacou, 2018, bls. 114–116). 
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Kennsla og nám eru tveir mismunandi þættir, annars vegar framkvæmd af 

einum og hins vegar er nám það sem fer fram í huga annars. Þá þarf að ríkja 

gagnkvæm virðing og að tengslamyndun eigi sér stað. Það fer að miklu leyti 

eftir hæfni umsjónarkennarans í samskiptum og hversu mikið hann leggur í að 

undirbúa, skipuleggja og framkvæma kennslustundir sínar. 

Umsjónarkennarinn þarf að hafa hæfni til þess að sjá veik- og styrkleika 

nemenda sinna, virða hvern og einn, vera meðvitaður um að nemendur hafa 

mismunandi þarfir auk þess að þekkja eigin veik- og styrkleika (Kyriacou, 

2018, bls. 114–116). Nemendur eiga að finna að þeir geti leitað til 

umsjónarkennara síns sama hvað þeim liggur á hjarta. Umsjónarkennarinn er 

fyrirmynd nemenda sinna og þá skal hann sýna gott fordæmi í samskiptum 

(Kyriacou, 2018, bls. 114–116). 

Umsjónarkennarar þurfa að vera meðvitaðir um framkomu sína og flestir 

geta verið sammála um að þeir umsjónarkennarar sem sitja eftir í minninu frá 

okkar skólagöngu höfðu ástríðu af starfi og vöktu áhuga á námsefninu. Þar með 

náðu þeir umsjónarkennarar betri árangri í kennslu. Í því felst að hafa áhuga á 

starfinu sjálfu, kennsluefninu, nemendum og því sem þeir hafa til málanna að 

leggja og yfirhöfuð að hafa áhuga á lífinu og tilverunni. Áhugasamur 

umsjónarkennari geislar af lifandi og innri krafti sem endurspeglast í allri hans 

framkomu, allt frá hreyfingu og svipbrigðum til raddbeitingar (Stronge, 2007, 

bls. 27–29). Athygli má sýna með svokallaðri virkri hlustun, með því að horfa 

á viðkomandi, kinka kolli og/eða sýna athygli með svipbrigðum. Virk hlustun 

er mikilvæg á báða bóga, einnig að nemendum sé sýnt að framlag þeirra sé virt 

og metið.  

Mannveran tjáir sig með máli, svipbrigðum, líkamsstöðu og hreyfingum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 21–22). Raddhljómur, orðalag, augnsamband 

og handahreyfingar skipta þá miklu máli (Kyriacou, 2018, bls. 60–62). 

Líkamstjáning kennarans getur skipt sköpum í því að halda áhuga nemenda. 

Að hreyfa sig markvisst í stofunni þegar verið er að útskýra fyrir nemendum, 

getur verið leið til að halda áhuga og athygli nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 21–24). Rannsóknir benda til þess að þegar kennari sinnir eftirliti 

með verkefnavinnu nemenda með því að hreyfa sig um stofuna, hafi það áhrif 

á virkni nemenda í kennslustund, en síður þegar hann situr við kennaraborð og 

fær nemendur til sín (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 22).  

Raddbeiting umsjónarkennara er eitt mikilvægasta tæki hans í kennslu. 

Óhjákvæmlega mæðir mikið á rödd hans, nánast sama hver kennsluaðferðin 
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er. Miklu skiptir að umsjónarkennarinn hafi gott vald á rödd sinni og besta 

leiðin til þess er að tala beint til nemenda og beita röddinni óþvingað og á 

eðlilegan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 17–18). Árangursríkt þykir að 

umsjónarkennari venji sig á að ná augnsambandi við nemendur. Með því getur 

hann einnig lesið í aðstæður, þar sem svipbrigði nemenda geta sagt 

umsjónarkennaranum ýkja margt um skilning þeirra. Að horfa niður eða yfir 

hópinn, snúa baki í nemendur og horfa mest á töfluna kann ekki góðri lukku 

að stýra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 19–20). 

Framkoma unsjónarkennara í kennslu og samskiptum við nemendur hafa 

Pollard og félagar (bls. 157–158) sett upp í svokallað jákvætt og neikvætt 

hringferli sem byrjar og endar hjá kennaranum. 

Með jákvæðu hringferli (e. positive cycle) getum við haft áhrif á nám 

nemenda. Efst í hringnum er kennarinn sem ber virðingu fyrir nemendum 

sínum og hvetur þá. Ef það er ríkjandi, er líklegra að áhugi nemenda sé til 

staðar og nemendur upplifi kennsluna sanngjarna. Í þeim skilningi, ef 

framkoma kennarans gagnvart nemendum er jákvæð og viðfangsefnið útfært 

að þörfum nemenda, er líklegra að nemendur upplifi það að þeir séu verðugir 

og geta unnið verkefnin. Þar með verða nemendur vinnusamir og nám á sér 

stað. Að nám eigi sér stað er eitthvað sem flestum kennurum er annt um og 

vilja ná fram. Þegar kennarinn upplifir að nám á sér stað, viðheldur það áhuga 

kennarans og vill hann þá gera enn betur. Sjálfstraust kennarans eykst og þar 

með heldur kennarinn áfram að hvetja nemendur sína, auk þess að gera 

áhugaverð verkefni miðað við þroska og þarfir nemenda. Það ýtir þá aftur undir 

vinnusemi nemenda og þar með á sér stað nám. Þetta helst allt í hendur og er 

mikilvægt að jákvætt hringferli rúlli áfram, ekki aðeins til þess að nám eigi sér 

stað, heldur einnig til þess að öllum líði vel í skólanum, bæði nemendum og 

kennara (Pollard. o.fl., 2014, bls. 157–158). 

Með neikvæðu hringferli (e. negative cycle) í kennslu og framkomu 

kennara við nemendur, er líklegra að nám eigi sér ekki stað. Ef kennari kemur 

ekki fram við nemendur af virðingu og leggur fram letjandi eða leiðinleg 

verkefni sem hæfa ekki þroska nemenda, getur það leitt til þess að nemendur 

verði ósáttir. Til dæmis ef verkefnin eru of auðveld eða of erfið eru verkefnin 

ósanngjörn, sem leiðir til þess að nemendur verða pirraðir og það hefur letjandi 

áhrif. Með þessu er líklegra að nemendur vinni ekki verkefnin og fari í það að 

sýna óæskilega hegðun og jafnvel reyni að koma sér undan verkefnavinnu, sem 

leiðir til þess að ekkert nám á sér stað. Ef slíkt gerist, dregur það úr áhuga 
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kennara og jafnvel sjálfstrausti hans, sem getur haft áhrif á það hvernig hann 

kemur fram við nemendur og hvernig verkefni hann leggur fyrir. Ef staðan er 

þessi, er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um að til eru leiðir til þess að 

laga slíkt ástand (Pollard. o.fl., 2014, bls. 157–158). 

Nemendur geta myndað tengsl við umsjónarkennara sem geta verið góð eða 

slæm eða einhvers staðar þar á milli og það hefur mikið að segja hver 

framkoma umsjónarkennarans er við nemendur (Gordon, 2001, bls. 21). 

Pollard og félagar (2014, bls. 155–156) setja fram líkan til að endurspegla 

hegðun, viðbrögð kennara,  nemenda í skólastofum þar sem vinnusamkomulag 

(e. working consensus) á sér stað. Vinnusamkomulag er þegar það ríkir 

almennt samkomulag milli kennara og nemenda um hvaða venjur og reglur 

eiga að vera ríkjandi í kennslustofunni. Með öðrum orðum gagnkvæm virðing 

er ríkjandi og viðurkenning er fyrir þörfum hvers og eins (Pollard o.fl., 2014, 

bls 149-150). 

Pollard og félagar segja að kennarar þurfi að hafa eftirfarandi í huga til að 

bekkjarstjórnun gangi betur: 

• Samræmi (e. conformity). Þá er gagnkvæmur skilningur nemenda 

og kennara á því hvaða hegðun er æskileg í kennslustofunni og 

skólanum almennt. Það er að kennarinn ræðir við nemendahóp sinn 

og fer yfir það hvers konar hegðun hann telur æskilega. Auk þess 

að nemendur fái að leggja til hvaða hegðun þeir telja æskilega af 

kennara, þeim sjálfum og farið er eftir þeim reglum 

• Frávik í hegðun (e. routine deviance). Það er frávik sem er hluti af 

þroskaferli barna og kennarar gera sér grein fyrir því að geti átt sér 

stað. Dæmi um það er ef nemandi talar þegar það á ekki við. 

Nemandinn er þá kannski í eigin heimi, gleymir sér og fer að tala. 

Þar með veldur nemandinn truflun á kennslu. Þetta gæti verið hluti 

af þroskaferli nemandans og þá er mikilvægt að kennarar séu 

meðvitaðir um á hvaða þroskastigi nemendur eru og gera þá ráð 

fyrir að slík hegðun geti átt sér stað 

• Venjubundin gagnrýni (e. routine censure). Það eru eðlileg 

viðbrögð kennarans við eðlilegum frávikum. Eðlileg viðbrögð 

kennarans við fráviki í hegðun er til dæmis tiltal til nemenda eða 

að minna nemendur á að hafa hljóð. Nemendur búast við slíkum 

viðbrögðum frá kennara og þykir eðlilegt að kennari biðji 

nemendur að hafa hljóð eða minni nemendur á að halda vinnunni 

áfram þegar það á við 

• Óútskýrður hegðunarvandi (e. non-legitimate disorder). Þá er um 

að ræða hegðun sem truflar og er ekki skilgreind sem hluti af 

þroskaferli barna. Slík hegðun getur reynst kennurum erfið og getur 

verið erfitt að skilja og takast á við. Hegðunin getur birst hjá 
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nemendum þegar þeir upplifa til dæmis ósanngirni. Slík hegðun 

getur einnig skapast í hópi þegar andrúmsloftið rafmagnast og gæti 

neikvæð hegðun magnast upp. Í þeim tilfellum er hægt að segja að 

agavandamál sé til staðar 

• Óréttlát gagnrýni (e. non-legitimate censure). Dæmi um það er ef 

kennari missir stjórn á skapi sínu. Það er hegðun eða viðbrögð 

kennarans og nemendur átta sig ekki á þeirri hegðun eða 

viðbrögðum. Slík hegðun eða viðbrögð kennarans geta leitt til þess 

að nemendum finnist vegið að sér og getur það skaðað sambandið 

á milli nemenda og kennara 

Ef kennarar eru meðvitaðir um þessi fimm grundvallaratriði er líklegra að 

það ríki góð og árangursrík bekkjarstjórn í kennslustofunni. 

Umsjónarkennarinn skal vera tilbúnir að takast á við og bregðast rétt við þeim 

aðstæðum og fjölbreytileika sem getur átt sér stað á hverjum degi. Viðbrögð 

eða hegðun kennarans er stór þáttur í bekkjarstjórnun og ef þau er ekki eðlileg 

og umsjónarkennarinn ekki meðvitaður um þau, er líklegra að samskipti 

nemenda og umsjónarkennara skaðist (Pollard. o.fl., 2014, bls. 155–156). 

Virðing á báða bóga er talið árangursríkt og að það eigi sér stað sameiginleg 

ákvörðun um hlutverk umsjónarkennara og nemenda í skólastofunni og utan 

hennar. Það felur meðal annars í sér að virða og meta sjónarmið hvers annars. 

Það er að nemendur og umsjónarkennari beri virðingu fyrir hvort öðru en þó 

að nemendur viti að kennarinn á að hafa stjórnina í kennslustundum. Það þýðir 

að kennari þarf að finna góðan milliveg og læra stilla sig þannig að nemendur 

fari eftir fyrirmælum. Því getur til dæmis tíð notkun húmors verið varasöm og 

gæta þarf þess að grafa ekki undan valdi kennarans. Því er mikilvægt að 

kennarar finni góðan milliveg og nýti húmor til góðs (Kyriacou, 2018, bls. 

114–116). 

Kennarar tala um að það geti verið áskorun hvernig og hvenær má nota 

húmor í kennslustundum. Ef húmor í kennslu er nýttur á skynsamlegan hátt, 

getur skapast jákvætt andrúmsloft og tengslamyndun átt sér stað. Húmor er 

hægt að nýta til góðs í fjölmörgum aðstæðum, en umsjónarkennarinn þarf að 

kunna að beita honum rétt, til dæmis með því að gera grín á eigin kostnað, 

fremur en á kostnað nemenda (Kyriacou, 2018, bls. 114–116). 

Umsjónarkennarar þurfa að hafa hæfni til þess að láta gagnkvæma virðingu 

vera ráðandi í kennslustofunni, nota húmor til góðs, auk þess að vera 

vingjarnlegir án þess að vera of vingjarnlegir. Dæmi til viðmiðunar er kokkur 

sem bætir salti í súpu til þess að bragðbæta hana. Það má ekki vera of mikið 
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salt, því þá getur bragðið versnað. Notkun húmors í kennslustundum má þá 

líkja við saltið, húmor er til þess að bæta bekkjarstjórnun, of mikið af húmor 

gæti gert bekkjarstjórnun verri (Kyriacou, 2018, bls. 114–116). 

Í bók Gordons (2001, bls. 28–29) segir frá umsjónarkennara með 25 ára 

starfsreynslu sem barðist við innri átök. Hann vildi vera afburðarkennari. 

Stundum var hann illa upplagður og þá varpaði hann af sér hulunni og varð 

hann sjálfur. Með því að segja nemendum hvernig honum leið, fann hann fyrir 

samkennd nemenda, nánari, persónulegri, raunverulegri tengslum, auk þess að 

kennslan gekk þá oft betur. Það sem kennarinn óttaðist var með því að sýna 

tilfinningar myndi hann „missa vald“. En raunin varð önnur. Hann fékk 

nemendur í lið með sér. Með því að opna sig fyrir nemendum náði hann betur 

til nemenda og bekkjarstjórnun gekk betur en um leið og nemendur sýndu 

óviðeigandi hegðun var kennarinn fljótur að skipta um hlutverk. Í þessu kemur 

kennarinn inn á vandamálið að eiga í of nánum tengslum við nemendur sína 

og hræðist það að nemendur hans virði hann ekki eins og áður. Lausn 

kennarans var sú að fara úr einu hlutverki í annað, annað til að halda aga og 

hitt til að kenna. Í þessu dæmi má sjá hvað starf kennara er margþætt og 

mikilvægt að kunna vel til verka til að bekkjarstjórnun gangi betur (Gordon, 

2001, bls. 29). 

2.3 Uppbyggingarstefnan - Uppeldi til ábyrgðar 

Samkvæmt lögum eiga allir skólar að vera með ákveðna stefnu og margir 

skólar vinna eftir ákveðnum heildstæðum skólastefnum til þess að koma í veg 

fyrir erfiða hegðun eða til að bregðast við slíkri hegðun (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 193).  

Af niðurstöðum starfshátta grunnskóla á 21. öldinni á Íslandi má ráða að 

mikilvægt sé að hver skóli hafi slíka heildstæða stefnu. Þá er líklegra að 

kennarar þekki árangursríka leið að bekkjarstjórnun (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014, bls. 187–188). Hér verður fjallað um uppbyggingastefnuna - Uppeldi til 

ábyrgðar, þar sem vettvangsathugunin og viðtölin í þessari rannsókn fóru fram 

í skóla sem vinnur samkvæmt þeirri stefnu. 

Uppbyggingarstefna í skólastarfi er hugmyndakerfi sem í felst 

stefnumörkun skólanna og aðferðir til þess að ýta undir jákvætt andrúmsloft 

og betri samskipti. Uppbyggingarstefnan - Uppeldi til ábyrgðar er ferli sem 

kennir nemendum sjálfsaga. Megináhersla stefnunnar er að nemendur læri 
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sjálfsaga og læri að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Áhuginn kemur innan frá 

og allir fæðast með sjálfstæðan vilja. Allir geta gert mistök og mistök eru til 

þess að læra af (Gossen, 2002, bls. 33–34). 

Mikilvægt er að umsjónarkennari finni sína styrk- og veikleika og skoði 

sjálfan sig með gagnrýnum hætti. Með því að þekkja þá er líklegra að 

umsjónarkennarinn finni hvað er mikilvægt í samskiptum við nemendur sína. 

Í sameiningu finna umsjónarkennarar og nemendur hvaða lífsgildi eru 

mikilvæg bæði hjá fjölskyldum þeirra og í skólastarfinu. Samkvæmt stefnunni 

eru reglur almennt í skólanum og skólastofunni settar fram á jákvæðan hátt, 

endurskoðaðar og lagfærðar jafnóðum í samvinnu við nemendur. 

Umsjónarkennarinn sýnir nemendum sínum og kennir þeim að fá umbun frá 

öðrum, forðast óþægindi og að lokum að efla sjálfsvirðingu. Samkvæmt 

uppbyggingastefnunni læra kennarar að nýta sér stjórnunaraðferðir á 

uppbyggjandi hátt (Gossen, 2002, bls. 33–34).  
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknina, rannsóknaraðferð, þátttakendur, 

gagnaöflun, greiningu gagna, að lokum siðferði og réttmæti. Markmið 

rannsóknar er að auka þekkingu á bekkjarstjórnun og þá sérstaklega sem snýr 

að samskiptum og framkomu umsjónarkennara við bekkinn. Til þess að 

uppfylla þau markmið hentar eigindleg rannsóknaraðferð. Beitt var narratífu 

sem rannsóknaraðferð og gagna var aflað með vettvangsathugunum og 

hálfopnum viðtölum, auk þess sem óformleg viðtöl áttu sér stað á vettvangi til 

þess að komast að niðurstöðu. Rannsóknarspurningar voru: Hvernig 

endurspeglast skilgreiningar umsjónarkennara á bekkjarstjórnun í starfi þeirra? 

Hvernig endurspeglast samskipti og framkoma umsjónarkennara við 

nemendur í bekkjarstjórnun þeirra?  Hvernig bregðast umsjónarkennarar við 

helstu áskorunum í bekkjarstjórnun? Að lokum: á hvaða hátt styður 

skólaumhverfið við bekkjarstjórnun umsjónarkennara? Til þess að komast að 

niðurstöðu var notast við narratífu. 

3.1 Narratíf rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru byggðar á þeirri hugmyndafræði að 

veruleikinn sé mismunandi og háður upplifun og reynslu einstaklinga. Þá er 

leitast eftir því að vinna náið með þátttakendum til þess að fá góða innsýn á 

viðhorf og reynslu þeirra í sínu eðlilega umhverfi (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013, bls. 229–237).  

Narratíf rannsóknaraðferð er þýðing á enska hugtakinu narrative inquire 

(Lilja M. Jónsdóttir, 2012, bls. 1–2). Narratífa er rannsóknaraðferð sem felur í 

sér að segja sögur. Orðin sögur (e. stories) og frásagnir (e. narratives) fela í sér 

að sögur eru það sem rannsakað er, en frásagnir eru niðurstöður rannsókna 

(Connelly og Clandinin, 1990, bls. 2–14).  

Narratífa á sér ekki langa sögu í menntavísindum hér á landi, en vinsældir 

hennar hafa aukist. Það er vegna þess að aðferðafræði narratífu felst mikið til 

í því að ná fram reynslu viðmælenda. Það er að viðmælandi segir frá eigin 

reynslu sinni sem má líta á sem mikilvæga heimild. Innan aðferðafræði 

eigindlegra rannsóknaraðferða er mikilvægt að viðmælandi og rannsakandi nái 

jákvæðum tengslum og með því er líklegra að viðmælandi treysti rannsakanda 

og það sama gildir um aðferðir narratífu (Pinnegar og Daynes, 2007, bls. 1–
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35; Lilja M. Jónsdóttir, 2012, bls. 5). Fjölmargir fræðimenn eiga erfitt með að 

skilgreina hugtakið narratíf rannsóknaraðferð (Lilja M. Jónsdóttir, 2007, bls. 

740). Þar sem narratífa er heldur nýleg rannsóknaraðferð í menntarannsóknum, 

er hún ennþá mikið að mótast. Nú til dags er sagt að narratífa blómstri út af því 

að með þeirri aðferð gefst tækifæri til þess að kanna nýjar aðferðir, hugmyndir, 

spurningar, ýmsar aðferðir við gagnasöfnun og að lokum nýjar áhugaverðar 

aðferðir til þess að setja fram í fræðileg skrif. Fræðiskrifin eru sett fram með 

óhefðbundnum hætti, það er að segja að niðurstöður eru settar fram á sögulegan 

hátt á mannamáli og að lokum ræddar (Lilja M. Jónsdóttir, 2012, bls. 5).  

Frásagnir verða til með tengslum og er það mikilvægur þáttur í narratífu. 

Það er að frásagnir eru félags- og einstaklingslegs eðlis og verða til með 

persónulegum frásögnum um það hvað hver og einn hefur lent í eða gert um 

ævina (Bell, 2002, bls. 207–213).  

Í rannsókninni var leitast eftir því að varpa ljósi á bekkjarstjórnun 

umsjónarkennara. Horft var sérstaklega til heildarskipulags bekkjarstjórnunar 

og að hvaða leyti framkoma og samskipti umsjónarkennara við nemendur hefði 

áhrif á bekkjarstjórnun. Því var beitt eigindlegum aðferðum, farið í 

vettvangsathuganir, tekin eigindleg viðtöl eftir hvora athugun, auk óformlegs 

spjalls við umsjónarkennara á vettvangi, nánar tiltekið narratíf rannsókn til 

þess að kafa dýpra og fá innsýn í reynslu þátttakenda af viðfangsefninu. Með 

því að beita narratífu fékkst tækifæri til þess að kafa dýpra í ákveðna þætti og 

að hvaða leyti framkoma og samskipti hefðu áhrif á bekkjarstjórnun og að 

lokum að segja sögu umsjónarkennara og reynslu þeirra af eigin starfi. 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur voru tveir umsjónarkennarar í einum grunnskóla. 

Umsjónarkennararnir starfa saman með allan fjórða bekk í grunnskólanum. 

Við val á þátttakendum í rannsóknina var stuðst við markmiðsúrtak, en það er 

þegar þátttakendur eru valdir til þess að endurspegla viðfangsefnið (Polit og 

Beck, 2006). Rannsakandi hafði samband við skólastjórnendur í 

grunnskólanum í gegnum tölvupóst til þess að fá samþykki. Eftir að 

skólastjórnendur gáfu samþykki voru þeir beðnir um að mæla með 

umsjónarkennurum sem hentuðu fyrir viðfangsefni rannsóknar. Næst var 

sendur tölvupóstur á þá umsjónarkennara sem skólastjórnendur mæltu með og 

leyfi fengin til þess að koma á vettvang og taka eigindleg viðtöl við þá. Báðir 
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þátttakendur eru á fertugsaldri. Annar umsjónarkennarinn er karl og verður 

nefndur Arnar í ritgerðinni og hinn umsjónarkennarinn er kona og verður nefnd 

Svava. Þau höfðu mismikla reynslu af starfi umsjónarkennara. Arnar hóf störf 

sem umsjónarkennari í byrjun þessa skólaárs og Svava hefur starfað í 13 ár 

sem umsjónarkennari. 

3.3 Gagnaöflun og greining 

Í narratífum rannsóknum er gagnaöflun ekki frábrugðin aðferðafræðum 

annarra eigindlegra rannsókna. Á vettvangi var gagna aflað með punktum og 

glósum sem gerðar voru jafnóðum. Mikilvægt er að hafa í huga að greiningu 

narratífu er ekki hægt að alhæfa yfir fjöldann, enda gengur hún ekki út á það. 

Heldur á hún að endurspegla það hvernig þátttakendur upplifa veruleikann og 

hver þeirra merking er á aðstæðum. Narratífa er þar með aðferð til þess að fá 

innsýn og skilja reynslu þátttakenda (Bruner, 2004, bls. 708; Lilja M. 

Jónsdóttir, 2012, bls. 6). Frásagnir einstaklinga eru þó oft að einhverju leyti 

það sem heildin hefur að segja, þar sem einstaklingur er oft undir áhrifum og 

sækir þekkingu sína frá heildinni (Riessman, 2008; Yuval-Davis, 2011). 

Vettvangsrannsókn er ferli hugsana og endurspeglar viðfangsefnið. Það er 

mikilvægt að glósur séu vel skipulagðar, því þær eiga að vera víðtækar og 

yfirgripsmiklar (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 333). Ef vettvangsrannsókn er 

gerð eftir réttri aðferðafræði, er hún hentug aðferð til þess að afla upplýsinga 

af ákveðnum aðstæðum. Mikilvægt er að huga að því að vettvangsrannsókn 

hefur sína veikleika og styrkleika. Veikleikinn er sá að vettvangsrannsókn er 

túlkun og persónuleg nálægð og telja sumir að það geti haft áhrif á vísindalegt 

gildi rannsókna. Aðrir líta á slíka nálægð sem styrkleika og getur það veitt 

rannsakanda dýpri innsýn í raunverulegar aðstæður og gefur möguleika á því 

skoða ákveðin félagsmynstur sem ekki eru til tölfræðileg gögn um (Creswell, 

2012, bls. 464; Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 328).  

Það er mismunandi hversu mikið rannsakandi tekur þátt á vettvangi í 

vettvangsathugun, allt frá því að taka virkan þátt og vera hluti af hópnum, yfir 

í athugun án þess að taka þátt (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, bls. 333). Í þessari 

rannsókn var rannsakandi við athugun án þátttöku. Hann sat á stól á völdum 

stað í kennslustofunum og lýsti aðstæðum á hlutlægan hátt og fylgdist með því 

sem rannsókn snérist að. Fyrir vettvangsathugun hafði rannsakandi útbúið 

yfirgripsmikið vettvangsskema um bekkjarstjórnun sem hann fór eftir og 
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skráði jafnóðum inn í þegar hvert atriði átti við. Vettvangsskemað má sjá í 

fylgiskjali 4. Lýsingar voru nákvæmar og skrifaðar fyrir þá sem ekki þekktu 

aðstæður á vettvangi. 

Eftir vettvangsathugun var gagna einnig aflað með hálfopnum 

einstaklingsviðtölum við báða umsjónarkennarana sem fylgst var með. Í 

hálfopnum viðtölum er mikilvægt að búið sé að gera viðtalsramma, sem 

rannsakandi gerði og fór eftir. Viðtalsrammann má sjá í fylgiskjali 3.  

Það er hentugt að taka viðtöl þegar verið er að skoða þekkingu, gildismat, 

viðhorf og væntingar. Algengt er að viðtalsform einstaklingsviðtala séu 

hálfopin. Með því er hægt að segja frá og sýna skilning á viðfangsefnum í lífi 

fólks, auk þess að segja frá félagslegum ferlum. Með viðtölum er hægt að skilja 

reynslu þátttakenda eins og þeir upplifa aðstæður (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 

137). Rannsakandi ákvað umræðuefni viðtalsins fyrirfram og leyfði 

viðmælendum að leiða viðtalið áfram og segja frá eigin upplifunum, en 

varaðist þó að viðfangsefni rannsóknar yrðu rædd. Rannsakandi reyndi að ná 

fram í viðtölunum tilfinningum, skynjun, vonum, hegðun og væntingum 

umsjónarkennarans.  

Með hálfopnum viðtölum er átt við að viðtalið fari fram líkt og eðlilegar 

samræður þó svo að búið sé að undirbúa ákveðnar spurningar til þess að leiða 

viðtalið áfram. Spurt var með hálfopnum spurningum, þannig að viðmælandi 

hafði tækifæri til þess að svara út frá eigin reynslu. Það er mikilvægt í 

eigindlegum viðtölum að þátttakandi fái að tjá sig eins og hann vill, en 

mikilvægt er þó að halda samræðum þannig að verið sé að ræða viðfangsefni 

rannsóknar (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 145).  

Hálfopin viðtöl eru algeng aðferð innan narratífu og var henni beitt í 

rannsókn þessari. Auk þess er þátttökuathugun algeng til að afla viðbótargagna 

í þeim tilgangi að áreiðanleiki og réttmæti rannsóknar aukist. Við greiningu 

gagna eru þó ýmsar aðferðir notaðar og sömuleiðis þegar niðurstöður 

rannsókna eru settar fram. Þó eru þær oft líkar, þar sem aðferðin mótast af 

venjum, hefðum fræðasviða og fræðimenn mæla með því að nálgast 

viðfangsefnið í anda skáldskapar (Kim, 2008, bls. 256–257). 

Greining í narratífu má skipta í þrjá eftirfarandi flokka: Þematískugreiningu 

(thematic), þar sem lögð er áhersla á það sem er sagt og dregin út meginþemu 

í rýningu frásagnar sem líkist eigindlegum aðferðum. Formgerðargreiningu 

(structural), þar sem lögð er áhersla á hvernig sagan sögð. Nánar tiltekið er 

lögð áhersla á að fara frá innihaldi gagna yfir í samsetningu og uppbyggingu 
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frásagnar. Að lokum er um að ræða samræðu/athafnagreiningu 

(dialogic/performance), þar sem lögð er áhersla á form og markmið frásagnar. 

Þá er spurt hvenær, hvar og af hverju. Nálgunin verður til í samskiptum og er 

mikilvægt að það sé samhengi. Slík narratíf greining leggur áherslu á stærra 

samhengi og rödd rannsakanda fær einnig að heyrast í slíkum frásögnum og 

hvernig hann túlkar aðstæður (Riessman, 2008). 

Greining gagna í þessari rannsókn var formgerðargreining, þar sem farið 

var frá innihaldi gagna úr vettvangsathugun og viðtölum yfir í það að setja upp 

frásögn. Niðurstöður voru settar upp eftir spurningum úr eigindlegu viðtali við 

þátttakendur og fléttað saman við vettvangsathugun hjá hvorum 

umsjónarkennara fyrir sig. Niðurstöður voru teknar saman, bornar saman, 

tengd við fræðin og að lokum ræddar. 

3.3.1 Hvernig var þessu háttað? 

Sótt var um leyfi hjá stjórnendum skólans og umsjónarkennurum. Eftir að leyfi 

höfðu fengist fór rannsakandi á vettvang. Eftir vettvangsathugun voru tekin tvö 

hálfopin einstaklingsviðtöl. Viðtalið sem tekið var fyrri daginn tók 27 mínútur 

og viðtalið seinni daginn tók 33 mínútur. Einnig var rætt við umsjónarkennara 

þegar spurningar vöknuðu á vettvangi. Umsjónarkennararnir kusu báðir að 

viðtölin færu fram í kennslustofum þeirra. Rannsakandi dvaldi á vettvangi hjá 

einum umsjónarkennara í einu. Fyrri daginn var rannsakandi á vettvangi með 

umsjónarkennara í fimm kennslustundir og seinni daginn í sex kennslustundir.  

Það sem rannsakandi hafði í huga við vettvangsathugun og í eigindlegum 

viðtölunum, var fyrst og fremst heildarskipulag bekkjarstjórnunar og hvernig 

framkoma og samskipti umsjónarkennarans væru við nemendur. Rannsakandi 

vildi til dæmis fá fram hvort og hvernig umsjónarkennari hrósaði nemendum 

og hvernig aðferðum umsjónarkennari beitir til þess að bekkjarstjórnun gangi 

betur. Auk þess voru kennslurými og almennt skipulag höfð í huga. Öll þessi 

atriði eru mikilvægur þáttur í bekkjarstjórnun og var áhugavert fyrir 

rannsakandann að fá þetta tækifæri til að dýpka skilning sinn og vonandi 

skólasamfélagsins almennt á viðfangsefninu bekkjarstjórnun. Auk þess fannst 

rannsakanda áhugavert að dýpka skilning sinn á viðfangsefninu með því að 

ræða við umsjónarkennara um það hvaða aðferðir þeir telja árangursríkar í 

bekkjarstjórnun. 
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3.4 Siðferðileg mál og réttmæti 

Það er mikilvægt að hafa siðferðileg mál rannsókna í huga. Meðal annars 

verður að gæta þess að virða réttindi og einkalíf þátttakenda. Ekki er hægt að 

neyða neinn til að taka þátt og mikilvægt var að þátttakendur gáfu samþykki 

fyrirfram. Öll leyfi sem þurfti fyrir vettvangsathugun og viðtöl, voru með 

skriflegu samþykki skólastjóra og umsjónarkennara. Rannsakandi upplýsti 

þátttakendur um að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að þeir sköðuðust ekki vegna 

þátttöku. Það ríkti nafnleynd, trúnaður og virðing. Með því að uppfylla það 

voru til dæmis nöfn þátttakenda hvergi skrifuð niður í úrvinnslu gagna og þeim 

verður eytt eftir úrvinnslu. Gefin voru skýr skilaboð frá upphafi og allt sem 

kemur fram í lokaritgerð er sannleikanum samkvæmt. Það er glæpur að búa til 

niðurstöður og gögn (Bogdan og Biklen, 1998; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 

71). Rannsóknin var unnin í samræmi við lög um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018). Mikilvægt er að hafa það í huga að alhæfa 

ekki út frá þeim niðurstöðum sem koma fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Það var enda ekki ætlunin, heldur var markmiðið að dýpka skilning og auka 

þekkingu á viðfangsefninu bekkjarstjórnun. 

Mikilvægt er að það sé réttmæti í rannsóknum og styrkleiki 

rannsóknarinnar, sem ýtir undir réttmæti, er að rannsakandi fór á vettvang í tvo 

heila kennsludaga og tók síðan hálfopin einstaklingsviðtöl við hvorn 

umsjónarkennara fyrir sig eftir kennsludaginn, auk óformlegs spjalls við 

umsjónarkennarana til að dýpka skilning á ákveðnum aðstæðum sem áttu sér 

stað við athugun. Með því að taka viðtöl eftir vettvangsathugun, var hægt að 

dýpka skilning á því sem átti sér stað á vettvangi og þar með dýpka niðurstöður 

rannsóknar. Aðalveikleik rannsóknarinnar er reynsluleysi rannsakandans, þar 

sem hann hefur ekki áður gert slíka rannsókn. 
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4. Niðurstöður 

Í kaflanum hér að neðan verður fjallað um niðurstöður úr vettvangsathugunum 

og eigindlegum viðtölum hjá Arnari og Svövu. Fyrst verður fjallað um 

heimsókn sem ég fór til þeirra. Næst verður fjallað um niðurstöður úr 

vettvangsathugun og viðtali hjá Svövu sem var gert fyrri daginn á vettvangi og 

að lokum niðurstöður hjá Arnari sem var framkvæmd seinni daginn. Í kafla 

Svövu og Arnars eru þrír undirkaflar sem eru byggðir á eigindlega viðtalinu og 

tengdir við vettvangsnótur. Fyrsti undirkaflinn er um bakgrunn 

umsjónarkennara og bekkjarstjórnun, næsti um framkomu og samskipti 

umsjónarkennara við nemendur og að lokum kafli um bekkjarstjórnun í 

skólanum og stuðningur. 

4.1 Undirbúningsheimsókn 

Ég mælti mér mót við umsjónarkennarana Arnar og Svövu í gegnum tölvupóst 

í lok febrúar til þess að fá skipulag fyrir þá tvo daga sem ég fylgdist með á 

vettvangi. Einnig til  þess til að fá upplýsingar hjá þeim um samkennslu þeirra 

og hvernig henni var háttað. Kennsla í fjórða bekk í grunnskólanum er 

samkennsla, það er að Arnar og Svava eru með ákveðna nemendur í 

umsjónarhóp yfir allan veturinn. Arnar og Svava skipta nemendahópnum 

reglulega upp yfir skólaárið og vinna með þá hópa í ákveðinn tíma í senn. 

Nemendur eru þar með tvo umsjónarkennara og hafa jafnan aðgang að þeim 

báðum. Arnar og Svava eru hvort í sinni kennslustofu sem eru samliggjandi, 

eru með sama kennsluefnið á sama tíma og vinna náið saman. 

Ég nýtti mér ferðina og ákvað að skoða aðstæður svo að þær yrðu ekki alveg 

nýjar fyrir mér þegar ég færi í vettvangsathugun. Kennslustofurnar voru vel 

merktar fjórða bekk og eru samliggjandi með glervegg á milli og dyrum til þess 

að ganga í gegnum.  

Arnar og Svava tóku á móti mér og buðu mig velkomna. Þau buðu mér að 

bíða í stofunni hennar Svövu, þar sem þau ætluðu að sinna nemanda áður en 

hann færi heim. Ég ákvað að litast aðeins um á meðan þau sinntu nemandanum 
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og skoða það sem var á veggjum í stofunni hennar Svövu auk uppröðunar á 

kennslustofunni. Það sem var á veggjum var vel skipulagt, fjölbreytt og að því 

er ég taldi, hæfilega mikið af gögnum eftir nemendur og almennar upplýsingar 

fyrir daglegt skólastarf.  

Það sem ég kom fyrst auga á voru spjöld með hlutverkum nemenda og síðan 

annað spjald með hlutverkum kennara. Þetta fannst mér áhugavert og ákvað að 

ræða aðeins um spjöldin við þau þegar þau kæmu. Þegar þau komu tjáðu þau 

mér að spjöldin væru með hlutverkum nemenda og kennara sem þau hefðu gert 

í sameiningu með nemendum í byrjun vetrar. Á veggjum voru einnig verk eftir 

nemendur, spjald með verkefnum sem umsjónarmenn sinna, stundatafla, 

matseðill mánaðarins og að lokum spjald yfir það hvernig umsjónarkennarinn 

kveður nemendur eftir daginn. Ég spurði Arnar og Svövu út í spjaldið með 

kveðjunum og þau segjast reyna að nýta það annað slagið til þess að kveðja 

formlega. Á spjaldinu voru merki eins og knús, gefa fimmu og ýmislegt annað 

sem nemendur höfðu stungið upp á. Þegar nemendur ganga úr kennslustofunni 

velja þau hvernig þau vilja kveðja kennarann sinn við hurðina. 

Stofan hennar Svövu var rúmgóð og vel skipulögð. Nemendaborðum var 

raðað í U og kennaraborðið við endann á U-inu. Svava gat vel gengið á milli 

og sinnt öllum nemendum. Fyrir aftan kennaraborðið voru hillur með öllum 

gögnum sem nemendur nota daglega. Á móti hillunum var vaskur þar sem 

nemendur gátu fengið sér vatnssopa. Fyrir aftan hillurnar var borð með stólum 

raðað í kring þar sem nemendur gátu unnið í næði og má segja að þetta hafi 

verið svokölluð kyrrðarstofa. Við vettvangsathugun sá ég að Svava nýtti sér 

það svæði óspart ef nemendur voru orðnir órólegir og áttu erfitt með að einbeita 

sér. Við hliðina og við endann á stofunni var heimakrókur með teppi á gólfinu 

og fyrir ofan teppið var tússtafla á veggnum.  

Arnar og Svava tjáðu mér að þau væru búin að vera að breyta til í báðum 

kennslurýmum, þar sem þau voru að fá ný borð, stóla og væru ennþá að koma 

góðu skipulagi á rýmin. Þau buðu mér að koma inn í kennslustofuna hans 

Arnars, þar sem það verður mjög heitt í kennslustofunni hennar Svövu á 

vissum árstíma þegar sólin skín beint inn um gluggana, sérstaklega þar sem 

útveggir kennslustofunnar eru mestmegnis gluggar.  

Við gengum yfir í kennslustofuna hans Arnars sem var ekki eins rúmgóð. 

Ég byrjaði á því að litast aðeins um og sá að þau vinna augljóslega mikið 

saman, þar sem það var það sama á veggjum í kennslustofu Arnars og var hjá 

Svövu. Þótt kennslustofan sjálf væri svipað búin, var hönnun hennar önnur sem 
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hafði áhrif á uppröðunina. Tveim til þrem borðum og stólum var raðað saman 

og snúa að kennaraborðinu. Við hliðina á kennaraborðinu var heimakrókur 

með teppi. Hinum megin við töfluna var vaskur þar sem nemendur gátu fengið 

sér vatn að drekka. Arnar gat vel gengið á milli nemenda og sinnt þeim. Það 

var stór og mikil burðarsúla í miðri kennslustofunni á frekar óhentugum stað, 

sem gerir erfitt um vik að skipuleggja kennslustofuna vel. 

Ég kynnti mig betur fyrir Arnari og Svövu og byrjaði á því að segja þeim 

frá markmiðum rannsóknarinnar, að fyllsta trúnaðar yrði gætt og öllum 

gögnum yrði eytt eftir úrvinnslu. Ég fékk þau til að undirrita pappíra sem ég 

var með til að fá skriflegt samþykki þeirra.  

Við ræddum saman um menntun þeirra og komst ég að því að Arnar er ekki 

kominn með kennaraprófið, en er á fimmta ári að skrifa meistararitgerð sína. 

Það var ekki það sem ég hafði beðið um. Ég hafði hugsað mér að skoða 

umsjónarkennara sem væri kominn með kennararéttindin. Seinna á vettvangi 

hitti ég skólastjórann sem kom mér í samband við þau. Við spjölluðum saman 

um meistaraverkefnið mitt og hvernig gengi með vettvangsathugunina. Arnar 

var með okkur, skólastjórinn snýr sér að Arnari og spyr hann hvað hann hafi 

skrifað um í sinni meistararitgerð. Hann svaraði henni því til að hann væri ekki 

búinn en væri að klára hana núna og myndi skila í maí. Henni virtist bregða og 

hún sagðist hafa haldið að hann hefði lokið kennaranáminu vegna þess hversu 

lengi hann hefði starfað við skólann. 

Þetta var það sem ég var komin með í hendurnar og ákvað ég að nýta mér 

það og gera gott úr því, þrátt fyrir að Arnar væri ekki kominn með þá menntun 

sem ég óskaði eftir.  

Ég, Arnar og Svava ræddum saman um skipulagið og ákváðum að ég myndi 

fylgja Svövu fyrri daginn og Arnari seinni daginn. Eftir hverja athugun tæki ég 

síðan viðtal við þau eitt í einu hvorn daginn fyrir sig. Þau upplýstu mig um að 

þessi hópur nemenda væri heldur krefjandi og þá sérstaklega strákahópurinn. 

Það væru þrír drengir sem ættu oft erfitt yfir daginn og ættu það til að smita út 

frá sér óeirð á meðal nemenda. Þau afsökuðu sig að þau yrðu kannski ekki 

alltaf skemmtileg og hlógu, þar sem síðustu dagar höfðu verið sérstaklega 

erfiðir.  

Ég þakkaði þeim fyrir að taka á móti mér og gefa mér tíma. Lét þau vita 

hvað það væri mér mikils virði að fá að koma og fylgjast með þeim og taka 

viðtal við þau. Við ákváðum að ég kæmi u.þ.b. klukkan 8.15 á mánudegi í 
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vikunni á eftir og ég hefði þá tíma til þess að ákveða hvar væri hentugast fyrir 

mig að vera áður en kennsla hæfist klukkan 8.30. 

Niðurstöður eru byggðar á viðtölum við Svövu og Arnar og tengd við 

vettvangsathugun hjá hvoru fyrir sig. Í viðtölunum byrjaði ég á því að ræða um 

bakgrunn þeirra, næst almennt um bekkjarstjórnun, síðan framkomu og 

samskipti þeirra við nemendur, agavandamál, hvernig skólinn styður við 

umsjónarkennara og bekkjarstjórnun, að lokum hvað þeim þykir almennt um 

bekkjarstjórnun í skólanum. 

4.2 Svava  

Ég mætti upp í skóla þennan fyrri vettvangsdag klukkan 8.15. Arnar og Svava 

tóku á móti mér. Þau voru búin að finna til stól sem þægilegt væri að sitja í og 

fylgjast með. Ég fann mér stað aftast í kennslustofunni hennar Svövu, þar sem 

ég sá vel yfir allt rýmið. Ég var þó heldur langt frá heimakróknum og þegar 

nemendur og Svava voru þar, sat ég við borð sem var staðsett hjá 

heimakróknum.   

Í fyrstu kennslustund hjá Svövu, sem stóð frá klukkan 8.30–9.10, byrjuðu 

nemendur á því að setjast í heimakrók. Þar átti Svava stutt spjall við nemendur, 

hóf nafnakall og útskýrði veru mína á staðnum fyrir nemendum. Næst fóru 

nemendur í íþróttir og frímínútur þannig að kennsla hjá Svövu hófst aftur 

klukkan 10.10–11.30. Þegar allir nemendur voru komnir inn úr frímínútum var 

nesti og Svava las fyrir nemendur á meðan. Eftir rúmar 10 mínútur voru 

nemendur búnir að borða, þá tók við margföldunarpróf sem tók 5 mínútur. Eftir 

margföldunarpróf var unnið í vinnubók restina af tímanum, en þó tók Svava 

15 mínútna pásu um miðbik kennslustundar og fór í leik með nemendum.  

Klukkan 11.30 fóru nemendur í mat og frímínútur og kennsla hófst aftur 

klukkan 12.20–13.40. Svava og Arnar skiptu upp nemendahópnum í stráka- og 

stelpuhópa í þeim kennslustundum. Stelpurnar voru fyrst inni hjá Svövu á 

stelpufundi frá klukkan 12.20–13.00 á meðan strákarnir fóru í útikennslu með 

Arnari. Klukkan 13.00 tíndust strákarnir inn og var haldinn strákafundur til 

klukkan 13.40. Nánari frásögnum af vettvangi verður fléttað við svör Svövu úr 

eigindlega viðtalinu hér að neðan.  
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4.2.1 Bakgrunnur Svövu og bekkjarstjórnun hennar 

Svava kaus að við myndum taka viðtalið í kennslustofunni hennar eftir daginn. 

Ég byrjaði á því að spyrja Svövu nokkurra bakgrunnsspurninga og komst að 

því að hún hefur starfað í þessum grunnskóla sem umsjónarkennari síðan hún 

útskrifaðist með B.Ed. árið 2006, fyrir utan fyrstu þrjá mánuðina þar sem hún 

starfaði í öðrum skóla og þann tíma sem hún hefur verið frá vegna 

fæðingarorlofa. Hún tók við umsjón fjórða bekkjar í byrjun þessa skólaárs. 

Eftir bakgrunnspurningar spurði ég Svövu hvað hún teldi felast í hugtakinu 

bekkjarstjórnun, Svava sagði eftirfarandi: ,,Að fá krakkana til að vinna og læra 

og ná að hemja alla bara, þannig að þau nái fyrirmælum og geti unnið eftir 

fyrirmælum og það er kannski fyrst og fremst‘‘. 

Í vettvangsathugunum mátti greinilega sjá að Svava lagði mikla áherslu á 

að halda vinnufrið auk þess að nemendur færu eftir fyrirmælum. Hún var mjög 

hreyfanlega og minnti nemendur reglulega á að halda vinnu áfram og aðstoðaði 

nemendur ef þess þurfti. Það má sjá að Svava grípur til aðgerða til þess að 

hemja bekkinn og fá nemendur til þess að vinna eftir fyrirmælum. Það mátti 

sérstaklega sjá í kennslustundum á milli stuttu og svo löngu frímínútna sem 

hófust klukkan 10.10, sem voru heldur langar eða 80 mínútur og viðfangsefni 

ekki nægilega fjölbreytt. Svava greip til sinna ráða eins og eftirfarandi dæmi 

úr vettvangsnótum ber með sér: 

Svava tekur hlé frá vinnu í verkefnabók og fer í leik með 

nemendum til þess að hressa alla við þar sem einbeiting er komin 

á flug. Svava tjáði nemendum að þau eru að taka pásu en þurfa 

síðan að fara aftur í vinnubókina til þess að halda áætlun. 

Þarna má sjá að Svava greip til aðgerða þegar það var kominn óróleiki á 

meðal nemenda og prófaði að fara í leik með þeim til þess að brjóta upp 

kennslustundina í von um að fá nemendur til að vinna betur. Það var góð tilraun 

en nokkrir nemendur voru ekki tilbúnir til að byrja aftur að vinna eins og 

eftirfarandi skráning úr vettvangsnótum sýnir:  

Eftir leik eiga nemendur að hefja vinnu aftur í vinnubók. Það 

gekk ekki eins vel og Svava vonaðist eftir og er mikill óróleiki 

meðal nemenda og greinilega komin mikil þreyta á vinnubók. 

Einn nemandi öskrar og æpir á Svövu að hann vilji ekki fara 

aftur í vinnubók. Hún tók hann með sér til hliðar að borðinu bak 

við hillurnar og ræddi við hann. Hann fékk að vinna áfram þar 
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og jafna sig. Það varð ekki meiri truflun af honum og hann 

vinnur í bókinni restina af kennslustund. 

Svava hafði orð á því eftir kennslustund að þetta hefði verið heldur löng 

lota fyrir ákveðna nemendur og ekki nógu fjölbreytt viðfangsefni. Þess vegna 

hafi hún gripið til þess að brjóta upp kennslustund, en það hafi ekki gengið eins 

og hún vonaðist eftir. Ennfremur kom fram að þeir nemendur sem voru með 

mótþróa eru allir með greiningar nema einn. 

Í vettvangsnótum má sjá að þrátt fyrir langa vinnulotu tókst Svövu að fá 

nemendur til að „vinna og læra og ná að hemja alla“, en þurfti að hafa fyrir því 

og þá sérstaklega undir lok kennslustundar.  

Í viðtalinu sagðist Svava ekki sérstaklega skipuleggja hvernig 

bekkjarstjórnun yrði yfir daginn. Hún sagðist haga bekkjarstjórnun sinni eftir 

því hvernig nemendahópurinn er stemmdur hverju sinni. Svava tekur 

eftirfarandi dæmi úr kynskiptu tímunum sem voru í lok dags: 

Bekkjartíminn með stelpunum þarna áðan átti ekkert endilega að 

vera svona eða bekkjartíminn með strákunum, svo bara þegar 

þessi fer grátandi inn í þessa stofu og þessi er undir borði af því 

hann meiddi sig í frímínútum, þessi er reiður út af einhverju þá 

get ég ekki endilega gert það sem ég ætlaði að gera og þá þarf 

maður að bara að haga verkefninu á annan hátt. 

Í viðtalinu kemur fram að varðandi bekkjarstjórnun er það ofarlega í huga 

Svövu að halda ró sinni í aðstæðunum. Hún segist vilja hafa hlutina á ákveðinn 

hátt eins og að haldinn sé vinnufriður, almenn kurteisi sé sýnd og að í stofunni 

ríki þægileg stemmning. Hún segir að það sé mikilvægt að halda röddinni í 

hæfilegri hæð og hækka hana ekki nema nauðsynlegt sé. Svava segir að 

styrkleikar hennar í bekkjarstjórnun séu að hún nær til flestra nemenda sinna. 

Hún segist ná þeim með húmor og tengist þeim á jákvæðan hátt. Hún segist 

geta mætt hverjum og einum á ólíkan hátt og geri sér grein fyrir því að 

nemendur hafi mismunandi þarfir, er þolinmóð og sveigjanleg. 

Í byrjun kennsludags var rólegt, þægilegt andrúmsloft í kennslustofunni og 

gekk bekkjarstjórnun Svövu nokkuð áfallalaust, þrátt fyrir að þrír nemendur 

færu ekki eftir fyrirmælum. Svava var þó ekki að æsa sig yfir því og leyfði 

jákvæðri hegðun að ráða. Eins og sjá má í eftirfarandi skráningu úr 

vettvangsnótum úr fyrstu kennslustund dagsins: 

Svava hefur myndað tengsl við nemendur og virðist fljótt á litið 

þekkja þeirra styrkleika og veikleika. Hún stendur fast á sínu og 
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virðing er ríkjandi á báða bóga og nemendur fara eftir 

fyrirmælum undanskilið þrjá nemendur sem lágu á gólfinu í lok 

kennslustundar en Svava er ekki að eyða of mikilli orku í þá og 

leggur áherslu á að sinna öðrum nemendum en minnir þó 

nemendur sem liggja á gólfinu hvað þeir geta gert vel og biður 

þá þó að trufla ekki og vinna þó þeir geri það liggjandi á gólfinu. 

Vettvangsathuganir sýna að Svövu tekst vel að vera róleg og þá sérstaklega 

miðað við þær uppákomur sem áttu sér stað yfir daginn. Eina skiptið sem 

greina mátti bresti í ró hennar var í síðustu kennslustund dagsins með 

strákahópinn: ,,Fyrsta skiptið yfir daginn sé ég Svövu reiðast aðeins yfir 

hegðun eins nemanda. Það var þó ekki mikið, hún hækkaði röddina aðeins 

meira en venjulega og bað nemandann að fara eftir fyrirmælum og ekki að vera 

trufla aðra‘‘.  

Svava segir í viðtalinu að það reyni mest á bekkjarstjórnun hennar þegar 

allt er í uppnámi, þá helst eftir seinni frímínútur. Oft kemur eitthvað upp á og 

mörg samskiptavandamál á meðal nemenda þarf að leysa. Það reyndi mikið á 

bekkjarstjórnun Svövu á fundinum með strákahópnum sem var síðasta 

kennslustund dagsins og eftir seinni frímínútur. Ótal mörg vandamál sem 

Svava þurfti að leysa eins og eftirfarandi skráning úr vettvangsnótum lýsir: 

Svava fær einn nemanda fram til þess að ræða við hann þar sem 

hann er ekki að fara eftir fyrirmælum. Nemandinn missir stjórn 

á sér, öskrar og ýtir í Svövu. Nemandinn segir að honum líði 

ekki vel og þyki leiðinlegt. Svava kemur fljótlega inn, hann 

kemur strax inn á eftir henni, lætur eins og ekkert hafi komið upp 

á og fer að príla upp á hillusamstæðu bak við kennaraborðið þar 

sem ekki er hægt að ná til hans.  

Fljótlega eftir að þetta gerist á vettvangi kemur starfsmaður að aðstoða 

Svövu, þar sem starfsmaðurinn heyrði hávaðann á ganginum þegar nemandinn 

reiddist. Starfsmaðurinn sinnti nemandanum restina af kennslustundinni 

þannig að Svava gat sinnt öðrum nemendunum. Svava tjáði mér eftir 

kennslustundina að nemandinn eigi oft erfitt og hefur nokkrum sinnum þurft 

að hafa foreldri með honum í skólanum.  

Eftir atvikið verður í raun upplausn á kennslustund og erfitt fyrir Svövu að 

fá nemendur til þess að hafa hljóð og vinna eins og eftirfarandi skráning úr 

vettvangsnótum sýnir: ,,Drengirnir eru margir með vesen seinni part 

kennslustundarinnar og getur það haft áhrif þetta uppþot sem átti sér stað áðan. 
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Einn drengur hangir á hurð milli kennslustofa, annar hangir á starfsmannastól 

og þriðji liggur á gólfinu.‘‘  

Þegar Svava lýsir veikleikum sínum í bekkjarstjórnun hennar segist hún 

vera með fullkomnunaráráttu og erfitt sé þegar hlutirnir ganga ekki upp. 

Almennt vill hún að það ríki vinnufriður. Ef það gengur ekki eftir á hún erfitt 

með að sætta sig við það. 

4.2.2 Framkoma og samskipti Svövu við nemendur 

Þó að í fyrri kafla hafi verið komið inn á framkomu og samskipti Svövu þegar 

spurt var almennt um bekkjarstjórnun hennar, þá spurði ég Svövu næst í 

viðtalinu beint um hennar framkomu og samskipti við nemendur. Það ýtir þó 

undir það hversu mikilvæg framkoma og samskipti umsjónarkennarans við 

nemendur eru í bekkjarstjórnun.  

Svava segir í viðtalinu að samskipti hennar við nemendur séu almennt góð. 

Þau treysta henni, leita til hennar og hún getur átt spjall við alla. Hún talar um 

að traust sé afar mikilvægt í samskiptum við nemendur, eins og hún orðar það 

„út af um leið og barn treystir þér ekki þá fer það ekki að hlusta á þig“. Á 

stelpufundinum gekk bekkjarstjórnun Svövu vel og átti hún góð samskipti við 

stelpurnar sem leituðu til hennar og treystu, eins og sjá má í eftirfarandi 

vettvangsnótum: 

Ein stelpan hafði lesið af Internetinu að það væri loftsteinn á 

leiðinni að sprengja jörðina og allir myndu springa í loft upp, 

stelpan er áhyggjufull. Svava útskýrir fyrir stelpunum að það er 

mikið á netinu sem er ekki endilega satt og maður þurfi að passa 

sig að taka ekki öllu sem algildum sannleika sem maður les þar. 

Einnig eru loftsteinar oft á leiðinni á jörðina en oft eru þeir orðnir 

það litlir að við sjáum þá ekki. Svava stappar stálinu í stelpurnar 

og þeim líður augljóslega betur eftir samræðurnar.  

Í sömu kennslustund sýnir Svava nemendum sýnum virðingu með því að 

spyrja um leyfi þegar hún nýtti nöfn nemenda í dæmum sem hún kom með um 

viðfangsefni fundarins. Svava segir einnig að andrúmsloftið í kennslustundum 

hennar sé mismunandi og fari það eftir því hvernig nemendahópnum er skipt 

upp. Eins og nemendahópurinn hennar er samsettur í dag segir hún „já 

spennuþrungið“ andrúmloft. 
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Eins og sést á lýsingum af vettvangi úr kaflanum á undan og öðrum 

skráningum vettvangsnótna, má sjá að þessi lýsing Svövu á að mörgu leyti við. 

Andrúmsloftið var mismunandi og fór eftir viðfangsefnum og nemendahópum. 

Þetta ólíka andrúmsloft endurspeglast í vettvangsnótum. Um morguninn í 

blönduðum tíma var þetta skráð: „Andrúmsloftið í kennslustund var þægilegt 

og nokkuð rólegt. Svava hlustar vel á nemendur og nemendur hlusta á hana. 

Hún nær mjög góðum vinnufrið mest allan tímann og nemendur vinna flest af 

kappi“. 

Þegar leið á daginn og við breytingar á skiptingu nemendahópanna breytist 

andrúmsloftið eins og sjá má í eftirfarandi vettvangsnótum: „Andrúmsloftið í 

kennslustund er frekar rafmagnað og ekki nógu mikil virðing í garð Svövu. 

Strákarnir eru með hroka og dónalegir mest alla kennslustundina. Þeir voru að 

koma úr útikennslu og virtust eiga erfitt með að ná sér niður.“ 

Svava segir frá því í viðtalinu þegar ég bið hana að lýsa hvernig 

vinnufriðurinn er hjá henni í kennslustundum. Hún segir að vinnufriður í 

kennslustundum hjá henni, eins og nemendahópurinn er samsettur núna, sé 

almennt ekki góður. Eins og sjá má í eftirfarandi orðum Svövu: 

það er svo erfitt að stjórna 18 nemendum þegar athyglin þarf að 

fara á tvo. En já, hefur þau áhrif að maður missir soldið kúlið og 

hinir sjá já ok þessi getur þetta þá ætla ég að gera þetta líka. Maður 

svona missir stundum takið á þeim. 

Mér þótti ástæða til þess að spyrja Svövu í viðtalinu um hvað hún leggur 

áherslu á í samskiptum við nemendur sína og segir hún að það sé jákvæðni, 

uppörvun, hrós, uppbygging og að einblína á jákvæða hegðun. Í eftirfarandi 

vettvangsnótum má sjá að Svava leggur mikla áherslu á jákvæða hegðun og 

hrós: „Svava hrósaði nemendum af og til út báðar kennslustundirnar. Svava 

virðist ekki sýna neikvæðri hegðun nemenda mikla athygli heldur reynir að 

horfa á það jákvæða fyrst.“  

Um miðjan dag í vettvangsathugun ræði ég við Svövu, þar sem ég tók eftir 

því að hún virðist hvetjandi við nemendur og varaði sig á því að gefa neikvæðri 

hegðun mikla athygli. Svava segir mér að hún reyni hrósa þeim nemendum 

sem eiga það skilið, í stað þess að vera einblína á neikvæða hegðun. Þó komi 

það fyrir að hún verði að horfa á neikvæðu hegðunina og reyna að laga. En ef 

það er hægt reynir hún að gera ekki of mikið úr neikvæðri hegðun, eins og 

eftirfarandi orð Svövu úr viðtalinu lýsa: „Við höfum alveg áhrif á hvernig 

dagurinn verður. Ef við ákveðum að þetta verður leiðinlegt þá verður það 
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leiðinlegt. Það er svo miklu betra að horfa fyrst á jákvæða hlutinn. Því þá 

verður þetta svo miklu auðveldara fyrir alla.“ Svava segir að það virki oft betur 

að fá nemendur til þess að vinna ef hún minnir nemendur á jákvæða hegðun en 

það virkar þó alls ekki alltaf. Eftirfarandi er dæmi úr vettvangsnótum um 

hvernig Svava hrósar nemendum: 

Svava hrósar nemendum, þá nemendum sem fóru vel eftir 

fyrirmælum og vinna. Það var á einhverjum tímapunkti smá erill í 

hópnum, í stað þess eingöngu að sussa á nemendur virðist Svava 

einbeita sér að því að hrósa nemendum sem voru að fara eftir 

fyrirmælum. 

Í eftirfarandi vettvangsnótum af stelpufundinum seinnipart dagsins, má sjá 

annað dæmi um hvernig Svava hrósar nemendum sínum: „Svava hrósar einni 

stelpu fyrir að vera þolinmóð að bíða með hönd á lofti, það virtist smita út frá 

sér og hinar gerðu betur.“  

Svava segir einnig í viðtalinu að það skili árangri og ýti undir tengsl við 

nemendur ef kennarinn gefur öllum tíma og hlusti vel á það sem nemendur 

vilja segja. Hún segir: „Það þarf ekki nema mínútu til að spjalla við þennan 

bara um eitthvað.“ 

Í viðtalinu var viðeigandi að spyrja Svövu næst um hvað hún telji vera 

mikilvægt í framkomu hennar við nemendur til þess að bekkjarstjórnun gangi 

vel. Hún segir að það vera virðingu, jákvæðni og að vera skemmtileg, eins og 

eftirfarandi hennar orð segja: ,,Koma fram við þá eins og þú vilt að þau komi 

fram við þig. Ef ég er alltaf fúl og pirruð, hvað læra þau? Bara ok alltaf fúl og 

pirruð, sama hvað ég geri þá er Svava fúl.‘‘ 

Svava bætti þó við að það væri mikilvægt að vera ákveðin og leyfa 

nemendum ekki að komast upp með allt, finna út í sameiningu sanngjarnar og 

sveigjanlegar leiðir. Svava segir í viðtalinu að hennar helstu áskoranir varðandi 

framkomu hennar og samskipti við nemendur sé að sýna öllum sömu 

þolinmæði og umburðarlyndi. Hún segir: 

Ekki verða strax reið við þennan út af hann er alltaf óþekkur 

eða þannig ... já bara vera jöfn við alla. Það er það sama í 

bekkjarstjórnuninni og í samskiptum bara að allir byrja á núlli 

á hverjum degi. Þú veist þó að þessi hafi verið óþekkur í gær 

eða dónalegur við mig þá vil ég samt byrja á núlli næsta dag. 

Til að hann fái sömu tækifæri og aðrir. 
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Til þess að kafa dýpra í það hvernig framkoma og samskipti Svövu eru við 

nemendur langaði mig að fá að vita hvernig hún tekst á við það ef hún er illa 

upplögð. Með því er hægt að sjá hvort hún er tilbúin að opna sig fyrir 

nemendum og sýna þeim eigin tilfinningar. Svava sagði mér í byrjun dags að 

hún væri hálfslöpp og ætti í raun ekki að vera í vinnu, en þar sem hún hefur 

verið frekar mikið frá, hafði hún ekki í sér að hringja sig inn veika. Svava var 

búin að vera að hnerra, snýta sér og var hálfslöpp yfir daginn og búin að 

minnast á það við nemendur tvisvar yfir daginn, sem styður eftirfarandi orð 

hennar úr viðtalinu: 

Hahah eða veik? Ég segi þeim frá því yfirleitt, ég læt þau vita 

þú veist þetta er búið að vera erfiður dagur eða hérna bara mér 

líður ekki vel þú veist ég þarf að passa röddina mína eða ég er 

með hausverk eða eitthvað. 

Svava segir einnig að hún geri ráð fyrir því að nemendur hennar séu allir 

skynsamir og oftast fær hún góðan skilning ef hún lætur nemendur sína vita 

hvernig hún er upplögð. 

Svava segir í viðtalinu að agavandamálin í hópnum hafa verið margs konar. 

Þá helst ljótur talsmáti, dónaskapur, slagsmál sem eiga sér oftast stað í 

frímínútum og úti á fótboltavelli. Til þess að fyrirbyggja slíkt segist hún vera í 

miklum samskiptum við foreldra, eiga samtal við nemendur til þess að 

fyrirbyggja slíkar uppákomur, auk þess sem Arnar og hún séu með kerfi fyrir 

fótboltavöllinn. Ef nemendur eru ekki að hegða sér vel á fótboltavellinum geti 

þau lent í fótboltabanni. 

4.2.3 Bekkjarstjórnun í skólanum og stuðningur 

Svava sækir helst stuðning við bekkjarstjórnun sína til stjórnenda og foreldra, 

en fyrst og fremst til Arnars þar sem þau vinna mjög náið saman. Svava segir 

að það sé gott að starfa svona náið með öðrum, til dæmis ef einhver nemandi 

er reiður út í hana eða öfugt, þá geti nemandinn leitað annað. Svava segir að 

hún sé ekki að fá mikinn stuðning frá skólanum með bekkjarstjórnun, en geti 

nú líklega sótt eftir því ef eitthvað kemur upp á. Skólinn sé ekki að stinga upp 

á því af fyrra bragði eða vinna með bekkjarstjórnun sérstaklega. Svava segir 

að henni þyki hugtakið bekkjarstjórnun frekar falið og almennt ekki mikið rætt. 

Eins og má sjá í eftirfarandi svari Svövu úr viðtalinu: „Fólk á bara að díla við 
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bekkinn eins og það gerir og síðan ef að upp koma vandamál þá er alveg hægt 

að fá aðstoð.“  

Svava segir að hún hafi sótt námskeið til þess að efla jákvæðan bekkjaranda 

fyrir átta árum síðan, en ekkert námskeið eða endurmenntun tengt 

bekkjarstjórnun í heild. Almennt finnst Svövu bekkjarstjórnun í skólanum 

ágæt, en það megi bæta margt og þá helst aga, þar sem nemendur eiga það til 

að hlaupa úr skólastofum og vera dónalegir. Svava segir að lokum: „Það hefur 

allt að segja sem við leggjum inn hérna hvernig þau hegða sér frammi mér 

finnst vanta kannski svona meiri aga og vinnufrið.“ 

4.3 Arnar  

Ég mætti seinni daginn í skólann klukkan 8.15 eins og fyrri daginn. Í stofunni 

hans Arnars var ekki eins mikið pláss og burðarsúlan fyrir á mörgum stöðum í 

kennslustofunni. Eftir ágæta leit fann ég stað fremst í stofunni, þar sem ég sá 

Arnar og nemendur betur en annars staðar. Kennsla hófst tímanlega klukkan 

8.30 og stóð til klukkan 13.40. Eftir vettvangsathugun tók ég viðtal við Arnar. 

Fyrstu tvær kennslustundir hjá Arnari voru samliggjandi og stóðu yfir 

klukkan 8.30–9.50. Fyrstu 15 mínúturnar voru nemendur að lesa í hljóði. 

Klukkan 8.45 var farið niður í samkomusal skólans í samsöng með öllum 

nemendum skólans. Þegar nemendur komu aftur inn í kennslustund klukkan 

9.15, var Arnar búinn að undirbúa verkefni með tvöföldum samhljóða sem stóð 

í 20 mínútur eða fram að nesti. Á meðan nemendur borðuðu nestið las Arnar. 

Eftir frímínútur var val klukkan 10.10–10.50. Arnar kennir tafl og spilaval og 

var nemendahópnum skipt upp eins og nemendur höfðu valið sjálf og eru þrjá 

vikur í senn í hverju vali. Eftir valið klukkan 10.50–11.30 ákvað Arnar að 

breyta áætlun dagsins, þar sem það var mikil spenna í loftinu og fór með 

nemendum í slökun. Eftir slökun fóru nemendur í mat og frímínútur. Kennsla 

hófst aftur klukkan 12.20–13.00 og viðfangsefni þeirrar kennslustundar var 

verkefni í náttúrufræði. Klukkan 13 var allri stofunni breytt, borð, stólar færð 

til og Arnar fór með nemendum í samvinnuleiki. Kennslu lauk tímanlega 

klukkan 13.40. Nánari frásögnum af vettvangi verður fléttað við svör Arnars 

úr eigindlega viðtalinu hér að neðan. 
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4.3.1 Bakgrunnur Arnars og bekkjarstjórnun hans 

Eftir síðustu kennslustund dagsins fór Arnar að hjálpa einum nemenda sem 

hafði tínt töskunni sinni. Þegar Arnar kom aftur valdi hann að vera í 

kennslustofunni í viðtalinu. Við komum okkur vel fyrir og eigindlega viðtalið 

hófst. Ég byrjaði á því að spyrja Arnar nokkurra bakgrunnsspurninga. Arnar er 

á fimmta ári í kennaranáminu eins og fram hefur komið. Arnar hefur starfað í 

einum öðrum grunnskóla sem stuðningsfulltrúi, auk þess að hafa unnið á 

frístundaheimili. Síðastliðin fimm ár hefur hann unnið sem stuðningsfulltrúi í 

þessum grunnskóla og tók að sér stöðu sem umsjónarkennari í byrjun skólaárs 

2018 og tók þá við fjórða bekk. 

Eftir að Arnar var búinn að svara bakgrunnspurningum, spurði ég hann 

hvað hann teldi felast í hugtakinu bekkjarstjórnun. Arnar segir eftirfarandi: 

Bara soldið svona eins og orðið segir bara stýra bekknum og ... 

eehhmm svona mikið líka svona fyrirbyggjandi aðgerðir. Þú 

veist hvernig þú raðar upp stofunni, hvernig þú talar við 

nemendur, hvernig þú biður þá um að gera hluti, gott skipulag, 

sýnilegt skipulag, skýrt og gott þannig.  

Í vettvangsnótum má sjá að Arnar útskýrir vel fyrir nemendum í upphafi 

hverrar kennslustund hvað eigi að fara fram í kennslustundum, auk þess hvað 

miklum tíma verði eytt í hvert viðfangsefni. Arnar leggur áherslu á 

tímastjórnun og minnir nemendur á í hverri kennslustund hvað það er mikill 

tími eftir í hverju viðfangsefni. Arnar var nýbúinn að breyta stofunni eins og 

áður kom fram og var því ekki með sýnilegt skipulag. Hann sagði mér að það 

vantaði til dæmis stundatöflur og að nafnspjöld nemenda límd á hvert borð.  

Í vettvangsathugun má sjá að Arnar vandar sig í því hvernig hann talar við 

nemendur og er með hlýlegt viðmót til þeirra. Hann biður nemendur á rólegan 

og yfirvegaðan hátt að ganga til verka, auk þess að hann spjallar við þau um 

það sem þeim liggur á hjarta. Það má sjá í eftirfarandi dæmi úr 

vettvangsnótum:  

Arnar er hvetjandi, hress og skemmtilegur við nemendur. Hann 

brosir, hlær, hefur húmor fyrir sjálfum sér og því sem á sér stað 

í kennslustund. Röddin er hæfileg og hann þarf ekki að beita 

henni hátt. Hann röltir á milli nemenda, snertir axlir þeirra og 

spyr hvort það sé ekki allt í góðu.  
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Fyrirbyggjandi aðgerðir eru einnig hluti af bekkjarstjórn segir Arnar í 

viðtalinu og má sjá í eftirfarandi vettvangsnótum að hann nýtir ýmsar aðferðir 

til þess að fá vinnufrið og hljóð í bekkinn.  

Arnar biður nemendur að setjast strax í sætin sín og grúfa 

hausinn niður í borð og loka augunum. Allir eru sestir og grúfa 

hausinn niður á borð þá biður hann nemendur að sitja áfram, 

horfa upp og hlusta á fyrirmælin. Það tók í mesta lagi 1 mín að 

fá alveg kyrrð í bekkinn. 

Næst í viðtalinu langaði mig að spyrja Arnar um að hvaða marki 

bekkjarstjórnun kemur inn í hvernig hann skipuleggur kennslu sína. Hann segir 

að hann hugsi mikið út í skipulag nemendahópa, hverjir henta vel saman og 

hverjir ekki. Hann segir mikilvægt að kennslustofan sé skipulögð í takt við 

viðfangsefnin hverju sinni, útskýra vel og vera tilbúinn með öll gögn. 

Næst var viðeigandi að biðja Arnar að segja mér hvaða atriði hann þarf helst 

að hafa í huga varðandi bekkjarstjórnun sína. Arnar segist þurfa að fara mjög 

varlega að mörgum nemendum og þurfi að vanda sig hvernig hann talar við þá. 

Það er mikilvægt að aðlaga sig að hverjum og einum og eru það þá helst 

samskiptin við nemendur sem þarf að huga að. Í vettvangsnótum má sjá að 

Arnar er mjög meðvitaður um þarfir nemenda sinna. Einn nemandi krefst meiri 

athygli en aðrir og áberandi er að Arnar sýnir honum tillitsemi. Hann gefur þó 

á köflum aðeins meira eftir með tiltekinn nemanda. 

Eftir kennslustund ræði ég aðeins við Arnar um nemandann. Arnar segir að 

þarfir nemandans séu aðrar en hinna, þar sem hann sé með ákveðnar greiningar 

sem þurfi að taka tillit til. Nemandinn ber þó fulla virðingu fyrir Arnari og 

leitar mikið til hans um að fá knús og almenna aðstoð við nám og lífið almennt. 

Í vettvangsnótum má sjá að Arnar hefur kynnst þörfum nemenda og aðlagar 

sig að þeirra þörfum. Það voru einstaka nemendur sem kröfðust meiri athygli 

og fengu að fara sínar leiðir, en þó undir stjórn Arnars. Það má sjá í eftirfarandi 

vettvangsnótum úr kennslustundinni með slökun:  

Það eru tveir nemendur sem eiga ekki gott með að liggja og slaka 

á. Arnar tekur því með ró þar sem nemendurnir eru ekki trufla. 

Arnar gefur þeim lausan tauminn og er ekki að neyða þá til að 

liggja og slaka á. Hann gaf þeim þó ekki leyfi til að teikna. 

Nemendurnir dunda við að setja dýnurnar undir borðin sín og 

setja teppi yfir borðin. Þeir fara mjög hljóðlega og er engin 

truflun af þeim.  
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Eftir kennslustund spyr ég Arnar af hverju hann sé ekki að stoppa nemendur 

í þessu. Hann segir að það hefði ekki verið betra og hefðu orðið meiri læti og 

vesen ef hann hefði verið að stoppa þá. Hann sagðist þekkja nemendurna vel 

og vissi að þeir myndu ná meiri ró ef þeir fengju að hafa stundina á sinn hátt. 

Hér að neðan má sjá annað dæmi úr vettvangsnótum sem sýnir fram á það 

að Arnar virðist þekkja veik- og styrkleika nemenda. Eftirfarandi 

vettvangsnótur eru frá síðustu kennslustund dagsins, þar sem Arnar fór með 

nemendum í samvinnuleiki. 

Rétt áður en Arnar setur klukkuna af stað hættir einn nemandi 

við að taka þátt. Arnar hvetur hann til þess að taka þátt en 

nemandinn neitar. Arnar hvetur nemandann ekki meira og leyfir 

að fylgjast með. Þegar líður á leikinn býður Arnar nemandanum 

að hoppa inn í leikinn, nemandinn svarar játandi og hefur gaman 

af.  

Í eigindlega viðtalinu spyr ég Arnar meira út í þetta. Hann segir að hann viti 

að nemandinn skilji ekki alltaf fyrirmæli þar sem móðurmálið er annað. Arnar 

tók meðvitaða ákvörðun að gefa nemandanum þetta svigrúm sem hann þurfti 

og vonaðist til þess að nemandinn myndi hoppa inn í þegar hann væri tilbúinn. 

Eins og eftirfarandi svar ber með sér, þekkir Arnar veikleika nemandans og 

aðlagar bekkjarstjórnun sinni að því: 

Við höfum lent í þessu áður þá veit ég að hann er að segja mér 

„ég ætla að fylgjast með og svo kannski fer ég í eða kannski 

ekki“... þá er það bara þannig ef hann tekur ekki þátt þú veist 

frekar en að vera „jú þú verður með, teiknaðu mynd af dýri“ 

eitthvað ... Já þú veist þá bara ok og svo var nemandinn bara að 

fylgjast með og var svona alveg að virða þetta fyrir sér og þá 

sagði ég „þú getur hoppað inn í leikinn núna“ hann eitthvað „ 

ok, og hann var mjög ánægður með það og það er svooooo 

gaman að sjá það. Frekar heldur en þetta hefði alveg getið farið 

í einhver leiðindi skiluru ef maður hefði ekki þekkt nemandann 

vel eða eitthvað svona eða skipað honum að vera með þú veist 

þá fer hann bara í mínus. 

Næst spurði ég Arnar að því hvenær hann teldi reyna mest á bekkjarstjórnun 

hans. Hann segir að það sé í öllum þeim tímum þegar kennsluaðferðir eru 

hópavinnubrögð. Ég læt eftirfarandi orð úr svari Arnars fylgja: „Þau eru ekki 

mjög vel þjálfuð í því þannig það fer yfirleitt allt í bál og brand þegar við erum 
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í hópavinnustarfi.“ Arnar segir að þó hann myndi heldur vilja nýta sér 

fjölbreyttari kennsluaðferðir, þá virki það oft betur þegar þau eru að vinna í 

vinnubókum, því þá sé meiri vinnufriður. 

Í vettvangsnótum má þó sjá að Arnar virðist hafa góða bekkjarstjórn á 

meðan nemendur eru í samvinnuleikjum. Þó er rétt að það voru meiri læti í 

kennslustundinni en þegar nemendur unnu í vinnubók. Kennsluaðferðin býður 

líka upp á það að ekki sé alveg hljótt, en allir nemendur voru vinnusamir og 

höfðu gaman af. Í eigindlega viðtalinu segi ég við Arnar að nemendur hefðu 

þó áberandi gaman af hópastarfinu. Þá segir Arnar eftirfarandi: „Haha já þeim 

fannst þetta mjög gaman en það er erfitt að ná þeim niður og hafa stjórn á þeim 

þá.“ 

Í viðtalinu þótti mér forvitnilegt að vita hvað Arnar lítur á sem styrkleika 

sína þegar kemur að bekkjarstjórn hans. Hann segir að hann sé búinn að bæta 

sig mikið í undirbúningi og skipulagi, þar sem í upphafi skólaárs hafi hann 

verið heldur óskipulagður. Hann segir eftirfarandi: „… svona hættur að vera 

svona gera hluti spontant og illa undirbúna.“ Auk þess segir Arnar eftirfarandi 

um styrkleika sína í bekkjarstjórn: 

Svo held ég sé ágætur svona að halda ró minni og tala fallega og 

vel til barnanna. Og svona nota svona snertingu á góðan hátt, 

skiluru snerta öxlina og bendi þeim á að halda áfram að lesa, 

opna bara bókina fyrir þau frekar en að „opnaðu bókina“ 

Í vettvangsnótum virðist Arnar skipulagður og kennslustofan vel skipulögð. 

Öll gögn eru áberandi og aðgengileg fyrir nemendur. Á veggjum eru 

upplýsingar og gögn sem nýtast nemendum vel í daglegu starfi. Arnar virðist 

auk þess ekki líta á sig eins og hann sé yfir nemendur sína hafin og talar jafnt 

við alla, eins og sjá má í eftirfarandi vettvangsnótum: ,,Arnar á það til að tala 

við nemendur í þeirra hæð. Beygir sig niður og horfir í augun á þeim þegar 

hann ræðir við þau. Hann fer niður á þeirra plan og virðist þá ekki yfir þau 

hafin.‘‘ 

Arnar segir einnig í viðtalinu að hann noti snertingar á góðan hátt eins og á 

öxl sem má sjá í eftirfarandi vettvangsnótum: 

Arnar notar viðeigandi snertingar og er með þægilegt viðmót til 

nemenda. Hlustar augljóslega á þau og þeim líður vel í návist 

hans. Hann gefur þeim fimmu þegar þau gera vel og einstaka 

nemendur fara til hans að fá knús sem hann tekur vel á móti.  
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Eftir að hafa farið yfir styrkleika Arnars spyr ég hann um hans helstu 

veikleika þegar kemur að bekkjarstjórnun hans. Hann segir að það sé 

reynsluleysið, óöryggi og að hann sé ekki nógu góður að fá vinnufrið í bekkinn. 

Hann talar þó helst um það að reynsluleysið sé hans helsti veikleiki, eins og 

eftirfarandi svar hans gefur til kynna: „Það er náttla sko reynsluleysið það er 

... haha, það þarf svona einhvernvegin bara .... ég veit það ekki er ekkert 

sérstaklega góður í að ná þögn í bekkinn og ná þeim svona í ró finnst mér.“ 

Næst segir Arnar mér frá nokkrum aðferðum, eins og til dæmis að láta 

nemendur frjósa eða grúfa niður í borð, sem hann nýtti sér þann dag á vettvangi 

til að fá vinnufrið. Aðferðirnar hafa þó gengið misvel og virka í mislangan tíma 

og þess vegna reynir hann að skipta þeim út annað slagið. Þegar við höfðum 

rætt aðferðirnar nokkra stund, spyr ég hann aftur hvort hann telji það þá helst 

vera reynsluleysið sem sé hans veikleiki. Hann segir eftirfarandi: „Já ég finn 

þau spila stundum inn á mína veikleika og eru eitthvað svona reyna vera kigg 

kigg en samt en maður einhvernvegin ... Já maður reynir að vera stífur en ekki 

of stífur þannig þau smeygi sér framhjá því.“ 

Það virðist ríkjandi vinnufriður í kennslustundum hjá Arnari og notar hann 

til dæmis aðferðir til að fá vinnufrið í bekkinn eins og sjá má í eftirfarandi 

vettvangsnótum eftir seinni frímínútur:  

Arnar er fljótur að fá góðan vinnufrið og nýtir svokallaða 

frostaðferð, auk þess að halda góðum vinnufrið út 

kennslustundina með skemmtilegu verkefni sem vakti áhuga 

nemenda. Þar sem Arnar var búinn að ná góðum frið og fanga 

athygli nemenda var greinilegt að fyrirmælin hjá honum komust 

vel til skila þar sem allir nemendur virtust vinnusamir.  

Arnar spyr nemendur álits og með því lítur út fyrir að hann hafi áhuga á 

þeirra viðhorfi og skoðunum á því sem verið er að gera í kennslustundum sem 

má sjá í eftirfarandi vettvangsnótum: „Eftir leikinn biður Arnar nemendur að 

rétta upp hendi sem þótti leikurinn skemmtilegur auk þess að hann spyr 

nemendur álits hvort það sé eitthvað sem hefði mátt betur fara og fær þeirra 

álit til þess að gera betur næst.“ 

4.3.2 Framkoma og samskipti Arnars við nemendur 

Það sama á við með Arnar að það hefur verið farið inn á framkomu og 

samskipti við nemendur þegar spurt var almennt um bekkjarstjórnun hans í 
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fyrri kafla. Næst á dagskrá í viðtalinu var að dýpka skilning á bekkjarstjórnun 

hans með áherslu á framkomu og samskipti umsjónarkennara við nemendur og 

hélt ég mér við það. Ég byrjaði á því að biðja Arnar um að lýsa andrúmsloftinu 

í kennslustundum hjá sér. Arnar segir eftirfarandi:  

Ég held það sé bara frekar gott sko þú veist, ég er yfirleitt svona 

léttur, ljúfur og kátur, brosandi og reyni að hrósa eins mikið og 

ég get. Mér finnst þau alveg leita til mín og allt þetta. Þú veist 

bara líða vel og þú veist ekkert feimin. 

Þetta má sjá í eftirfarandi vettvangsnótum: „Andrúmsloftið í skólastofunni 

er rólegt og þægilegt. Hann hlustar vel á nemendur sína og er áberandi virk 

hlustun hjá honum.“ Einnig má sjá í eftirfarandi vettvangsnótum sem styður 

það sem Arnar segir um andrúmsloftið í kennslustundum hjá sér: 

„Andrúmsloftið er mjög þægilegt og áberandi væntumþykkja Arnars og 

nemenda. Arnar segir nemendum sínum hvað það er notalegt að vera hérna 

með þeim.“  

Næst bið ég Arnar í viðtalinu um að lýsa samskiptum hans við nemendur. 

Hann segir þau vera hlýleg, einkennast af umhyggju og séu uppbyggjandi : 

„Það er svona það sem maður hugsar um á hverjum degi og ætla reyna vera.“ 

Við vettvangsathugun má sjá að Arnar á í góðum samskiptum við nemendur 

og leggur áherslu á jákvæða hegðun nemenda sinna. Hann nýtir aðferðir til 

þess að eiga í samskiptum við þá sem sjá má í eftirfarandi vettvangsnótum 

þegar hann kveður nemendur í lok dags. 

Arnar biður nemendur að standa fyrir aftan stól með tösku á 

baki. Arnar stendur við dyrnar og kallar upp einn nemanda í 

einu. Á veggnum við hurðina er spjald með kveðjum sem 

nemendur útbúðu með Arnari fyrr í vetur. Nemendur velja 

hvernig þau vilja kveðja Arnar og þakka fyrir daginn.  

Á spjaldinu sem Arnar var með á veggnum mátti sjá til dæmis faðmlag, háa 

fimmu, lás fimmu eða „namaste“ sem er ákveðin stelling. Þetta skapaði góðan 

anda, stemmningu, góð samskipti og tengsl á milli Arnars og nemenda. 

Nemendur voru áhugasamir og var kennsludeginum lokið formlega og hver 

nemandi kvaddur eins og hann valdi sér og með bros á vör. Ég spyr Arnar 

aðeins út í spjaldið þegar nemendur voru farnir og hann sagði að þetta skapi 

góðan móral. Hann notar þetta þó ekki á hverjum degi en reyni að gera það 

annað slagið. 
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Eftir að hafa farið yfir samskipti Arnars við nemendur, spyr ég hann í 

viðtalinu hvað hann telji vera mikilvægt í framkomu hans til þess að 

bekkjarstjórnun gangi vel. Hann segir að það sé virðing, kurteisi, gott orðbragð 

og að lokum að tala skýrt og rólega. Eftirfarandi orð má sjá í vettvangsnótum 

og gefur til kynna að Arnar beri virðingu fyrir nemendum sínum og þeirra tíma: 

„Arnar endar allar kennslustundir á réttum tíma og með tímastjórnun alveg á 

hreinu.“ Eins má vekja athygli aftur á því hvernig Arnar kvaddi nemendur sína 

eftir kennsludaginn. Með því sýndi Arnar nemendum mikla virðingu og kvaddi 

einn nemanda í einu með nafni og kveðju. Auk þess má sjá í vettvangsnótum 

að Arnar er alltaf kurteis og hress við alla nemendur, sama hvort það eru 

nemendur sem hann hittir á göngunum sem ekki eru í hans hóp eða nemendur 

í kennslustundum hjá honum. 

Það er áhugavert að vita hverjar eru helstu áskoranir Arnars í framkomu og 

samskiptum hans við nemendur. Eftirfarandi eru hans orð úr viðtalinu:  

Ég hugsa svona þú veist með svona ákveðna nemendur sem eru 

mjög krefjandi. Að þeir byrja alltaf á núllpunkti á hverjum degi. 

Þú veist þegar maður er með fjóra fimm gutta saman í einhverju 

verkefni það gæti orðið erfitt maður verður einhvernveginn að 

núllstilla sig.  

Eins og hjá Svövu ákveð ég að kafa aðeins dýpra í framkomu og samskipti 

Arnars við nemendur og spyr hann að því sama, hvernig hann tækli það í 

framkomu og samskiptum við nemendur ef hann er illa upplagður. Hann segir: 

„Þú veist maður reynir bara að setja á sig einhverja grímu og halda andliti og 

harka þetta af sér skiluru. Velja sér rétt viðhorf, þó maður sé þreyttur þá tekur 

maður bara einn auka kaffibolla og eitthvað.“ Arnar segir að hann hafi alveg 

nokkrum sinnum þurft að breyta plani dagsins ef allir eru upptrekktir og hann 

kannski með hausverk. Hann vitnar í eina kennslustund dagsins, þar sem hann 

tók skjóta ákvörðun um að fara í slökun í stað þess að fara í krefjandi verkefni, 

ekki bara út af því að hann var þreyttur, heldur til þess að það yrði betri andi 

það sem eftir væri dagsins. 

Í viðtalinu segir Arnar að agavandamálin í bekknum séu aðallega þess eðlis 

að nemendur eigi til að fara út úr kennslustofunni, nota ljótt orðbragð sem hann 

vill ekki heyra og síðan gangi mjög illa á fótboltavellinum, strákarnir séu þá 

að rífast, slást og öskra á hvorn annan. Að lokum segir hann: „… en svo já það 

er einmitt svo náttla bara verið að klifra upp á skápum líka hérna og, hahahaha 

og eru ekkert að hlíða alltaf sko. Sumir fara inn í skápa.“ Til þess að fyrirbyggja 
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agavandamálin hugsar hann fyrst og fremst um hópaskiptingu 

nemendahópsins, auk þess að sýna nemendum þolinmæði, hrósa fyrir jákvæða 

hegðun og stytta lotur fyrir þá nemendur sem hafa lítið úthald. 

4.3.3 Bekkjarstjórnun í skólanum og stuðningur 

Arnar segir að númer eitt, tvö og þrjú sæki hann stuðning til Svövu varðandi 

bekkjarstjórnun sína. Hann gæti þó líklega sótt eftir stuðningi til 

aðstoðarskólastjóra, kennslustjóra eða hvers sem er innan skólans, þar sem það 

sé stutt að sækja aðstoð ef þess þarf. Arnar segir að hann hafi ekkert sóst eftir 

því að fá stuðning við bekkjarstjórnun sína innan skólans, nema bara til hennar 

Svövu og hefur hún leiðbeint honum mikið. En ef hann myndi biðja um aðstoð 

eða ráðgjöf fengi hann viðeigandi aðstoð, en skólinn er ekki að bjóðast til þess 

að fyrra bragði. Skólinn hefur boðið upp á námskeið um stefnu skólans sem er 

uppbyggingarstefnan - Uppeldi til ábyrgðar. Arnar segir mér eitt og annað um 

uppbyggingarstefnuna sem hefur nýst honum vel í bekkjarstjórnun, þá 

sérstaklega hvernig er best að eiga samskipti við nemendur á uppbyggjandi 

hátt.  

Arnar segir að hann hafi ekki mikið til að miða við þegar ég spyr hann um 

bekkjarstjórnun almennt í skólanum, en þó hafi hann unnið í einum öðrum 

skóla og auk þess verið í vettvangsnámi hér og þar. Hann segir eftirfarandi um 

bekkjarstjórnun í skólanum miðað við það sem hann hefur séð: „… jú ég held 

það sé bara, þetta er örugglega yfir pari held ég sko. Allavega það sem ég hef 

séð en það er misjafnt eftir kennurum náttla.“
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5. Umræður 

Í kaflanum eru niðurstöður rannsóknar ræddar og settar í samhengi við 

fræðilegan bakgrunn. Leitast verður eftir því að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvernig endurspeglast skilgreiningar 

umsjónarkennara á bekkjarstjórnun í starfi þeirra? Hvernig endurspeglast 

samskipti og framkoma umsjónarkennara við nemendur í bekkjarstjórnun 

þeirra? Hvernig bregðast umsjónarkennarar við helstu áskorunum í 

bekkjarstjórnun? Á hvaða hátt styður skólaumhverfið við bekkjarstjórnun 

umsjónarkennara? Kaflaheitin í umræðukaflanum heita eftir 

rannsóknarspurningum.  

5.1 Hvernig endurspeglast skilgreiningar 

umsjónarkennara á bekkjarstjórnun í starfi 

þeirra? 

Svava og Arnar eru nokkuð sammála um að bekkjarstjórnun felist fyrst og 

fremst í því að hafa stjórn á bekknum. Auk þess eru þau sammála um að 

bekkjarstjórnun sé að fá nemendur til að fara eftir fyrirmælum. Segja má að 

skilningur þeirra á hugtakinu kallist á við skilgreiningu Rúnars Sigþórssonar 

og félaga (1999, bls. 144) á því hvað felst í árangursríkri bekkjarstjórnun. 

Áherslur þeirra á hugtakinu er þó frábrugðnar að því leyti að Svava telur að 

bekkjarstjórnun felist fyrst og fremst í því að „hemja bekkinn“ eins og hún 

orðaði það á meðan skilgreining Arnars á bekkjarstjórnun er í víðara samhengi, 

það er fyrirbyggjandi aðgerðum, uppröðun á kennslustofum, sýnilegt, skýrt, 

gott skipulag og hvernig hann talar við nemendur.  

Í vettvangsnótum má sjá að Svava var með vel skipulagða kennslustofu, 

þannig að hún náði vel að sinna öllum nemendum, öll gögn voru sýnileg og 

nemendur vissu alveg hvar gögnin væri að finna. Það eru sömu áherslur og 

Kyriacou (2018, bls. 18–19) ræðir um þegar hann segir að skipulag 

kennslurýma sé stór þáttur í bekkjarstjórn og að mikilvægt sé að skipuleggja 
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stofuna eftir viðfangsefnum. Einnig var Svava með stað í stofunni, þar sem 

hægt var að leyfa nemendum að vinna og/eða jafna sig ef eitthvað kom upp á. 

Þar með hafði hún það í huga með góðu skipulagi á skólastofunni að hafa svæði 

í kennslustofunni þar sem nemendur gátu fundið ró og næði. Það rýmar við 

þegar Gordon (2001, bls. 153) fjallar um kyrrðarstofuna. Svava nýtti sér 

kyrrðarstofu bæði til þess að nemendur fengju ró, auk þess að fá vinnufrið í 

bekkinn og með því gekk bekkjarstjórnun betur.  

Svava var með tímavaka til þess að nemendur vissu nákvæmlega hvað 

mikill tími væri eftir af hverju verkefni, en þó ekkert sýnilegt skipulag þar sem 

nýverið var að breyta kennslustofunni. Sjá má í vettvangsnótum að Arnar var 

með tímastjórnun ofarlega í huga, minnti nemendur á tímann og fór ekkert fram 

yfir tímann. Það rýmar við það sem Kyriacou, (2018, bls. 89) segir um að fara 

fram yfir tíma gefi nemendum skilaboð um að þeirra tími skipti ekki máli og 

að það að hætta snemma gefi í skyn skort á virðingu kennarans fyrir 

kennslustundinni. Arnar og Svava voru þá bæði meðvituð um það að mikilvægt 

væri að virða tíma nemenda sinna, en þó gat Svava ekki í síðustu 

kennslustundinni hætt á réttum tíma, þar sem aðstæður voru erfiðar. Einnig 

þykir þeim báðum mikilvægt að hafa skýrt, sýnilegt og gott skipulag, 

Kennslustofur þeirra buðu ekki upp á sýnileika þessa daga á vettvangi vegna 

breytinga og því leystu þau það með því að hafa skýr fyrirmæli og markmið 

munnlega.  

Arnar leggur einnig áherslu á að það sé mikilvægt hvernig hann talar við 

nemendur sína og hvernig hann segir þeim til verka, sem er það sama og 

Kyriacou (2018, bls. 63) segir, þegar hann ræðir um að við bekkjarstjórnun 

skipti öllu máli hvernig kennari talar við nemendur, t.d. við fyrirmæli, 

verkefnastjórn, hrós og ekki síður hvernig hann hlustar á nemendur. Arnar 

sýnir fram á það við vettvangsathugun að hann sýnir nemendum sínum mikla 

virðingu, talar fallega við þá, horfir í augun á þeim og beygir sig stundum niður 

í þeirra hæð. Einu sinni hafði Arnar einnig orð á því hvað það væri notalegt að 

vera þarna með þeim, sem gefur í skyn gott viðmót. Það mátti einnig heyra 

Svövu tala almennt hlýlega og hlusta á nemendur, auk þess sem hún leyfði 

nemendum að tjá sig um það sem þeim lá á hjarta.  

Á stelpufundinum hjá Svövu mátti sjá hjá stúlkunni sem talaði um 

loftsteininn sem var á leiðinni að sprengja jörðina að þetta var augljóslega að 

hafa áhrif á tilfinningar hennar og að hún átti erfitt með að einbeita sér. Svava 

tók þessa umræðu alvarlega og ræddi um loftsteina og veraldarvefinn við allan 
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stelpuhópinn. Það er í takt við það sem Gordon (2001, bls. 100–101) segir um 

nemendamiðaðar umræður. Þarna lagði Svava viðfangsefni kennslustundar 

aðeins til hliðar, þar sem það virtist þörf á að ræða við stelpuhópinn og 

stúlkunni virtist líða betur við það. Eftir góðar umræður fór Svava aftur að ræða 

um það viðfangsefni sem átti að vera og þá með fulla athygli stúlknanna. Það 

má álykta að þar sem Svava hlustaði vel á stúlkuna og tók það til greina sem 

hún hafði áhyggjur af, að Svövu hafi tekist að ná að fanga athygli stúlknanna 

betur. Það ríkti góður vinnufriður í kennslustundinni og má vera að Svövu hafi 

tekist að ná góðum tökum á bekknum með þessu spjalli og þar með gekk 

bekkjarstjórnun hennar mjög vel það sem eftir var af kennslustundinni, auk 

þess að efla jákvæð samskipti og traust. 

Rúnar Sigþórsson (1999, bls. 144) segir að árangursrík bekkjarstjórnun 

felist meðal annars í fyrirbyggjandi aðgerðum og að kennari verði að geta 

brugðist rétt við tilfallandi aðstæðum. Í vettvangsnótum má sjá að Svava og 

Arnar bregðast bæði við á rólegan og yfirvegaðan hátt við tilfallandi 

aðstæðum, með þeim tilgangi að fyrirbyggja uppákomur og bæta vinnufrið eins 

og þau best gátu miðað við aðstæður. Dæmi um það er kennslustundin þar sem 

Svava fór óvænt í leik með nemendum um miðja kennslustund þar sem það var 

óróleiki á meðal nemenda og margir nemendur hættir að ná að einbeita sér, 

lagstir á gólfið eða voru að trufla aðra. Vandinn sem Svava stóð frammi fyrir 

var margþættur, eins og gerist oft í skólastarfi. Stuðningur stuðningsfulltrúa 

sem hún átti að hafa inn í bekknum var ekki til staðar og hún gerði sér grein 

fyrir að viðfangsefni kennslustundarinnar væru ekki nægilega fjölbreytt til að 

fanga athygli nemenda sem áttu erfitt með hegðun í tvær kennslustundir. Til 

þess að brjóta upp einhæfa kennslu og fyrirbyggja frekari óróleika í 

nemendahópnum fór Svava í leik. Þarna má sjá að Svava bregst við í samræmi 

við ákvæði Aðalnámsskrár grunnskóla (2011, bls. 44), þar sem segir að 

meginhlutverk kennara sé að viðhalda og vekja áhuga nemenda á námi, leiða 

nemendur áfram með fjölbreyttum hætti og ýta undir góðan vinnufrið og 

jákvæðan starfsanda. Þarna sýnir Svava hvernig hún reynir að bregðast við 

þeim fjölbreyttu aðstæðum sem upp geta komið í skólastarfinu, eins og Pollard 

og félagar (2014, bls. 155–156) benda á að sé mikilvægur eiginleiki hjá 

kennurum til að halda góðri bekkjarstjórnun.  

Á hinn bóginn sást að aðgerðir Svövu til að bæta vinnuandann í bekknum 

gengu ekki að fullu upp, þar sem erfiðlega gekk að fá nemendurna til að vinna 

í vinnubókunum eftir uppbrotið. Hún gafst þó ekki upp og Svövu tókst að 
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lokum að koma á ró í kennslustofunni með því til dæmis að færa tvo nemendur 

til hliðar og kom henni vel að vera með svokallaða kyrrðarsvæði, eins og 

Gordon (2001, bls. 153) segir vera árangursríkt til þess að skapa vinnufrið og 

tækifæri fyrir nemendur að finna ró. Í þessu samhengi endurspeglast einnig 

þær flóknu aðstæður í skólastofunni sem kennarinn stendur frammi fyrir, það 

er að fagmennska kennara felst meðal annars í því að geta tekist á við erfiðar 

aðstæður (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 33). Viðfangsefnin í 

kennslustundinni hjá Svövu virtust þó ekki nægilega fjölbreytt og er líklegt að 

nemendum hafi verið farið að leiðast í vinnubókinni. Kyriacou (2018, bls. 18–

19) segir að kennari þurfi að hafa hæfni til að finna fjölbreytt námsgögn og 

úrræði. Það má vera að Svava hafi ekki skipulagt kennslustundina nægilega 

vel með fjölbreyttari viðfangsefnum, það má vera út af því að þau hafi ekki 

verið búin að ná að fylgja áætlun nægilega vel, þar sem hún hafði orð á því við 

nemendur að þau yrðu að halda vinnu áfram í bókinni til þess að dragast ekki 

meira aftur úr.  

Mikilvægt fyrir góða bekkjarstjórnun er að kennarar haldi ró sama hvað á 

gengur. Kyriacou (2018, bls. 60–61) segir að færni kennara sé meðal annars að 

halda ró þegar hlutirnir eru að fara úrskeiðis. Svava gat haldið ró í þeim erfiðu 

aðstæðum sem hún stóð frammi fyrir og var ekki að sjá á henni að hún ætti 

erfitt með það. Það verður að teljast afar mikilvægt, því ef Svava hefði farið að 

æsa sig mikið í þeim atvikum sem áttu sér stað, má ætla að hefði farið verr. 

Það má einnig sjá í vettvangsnótum að Arnar hélt allan tímann ró og átti það 

til að velja sér baráttur og var ekki að neyða nemendur í ákveðin verk en þó 

var allt algjörlega undir hans stjórn. Dæmi um það eru drengirnir tveir í 

slökuninni. Einnig þegar nemandinn vildi ekki taka þátt í samvinnuleiknum. 

Þarna má sjá að Arnar hélt ró sinni, ákvað að vera ekki að taka slaginn í stað 

þess að æsa sig við nemendur. 

Sjá má í niðurstöðum að það reyndi meira á bekkjarstjórnun Svövu en 

Arnars í kennslustundunum almennt við vettvangsathugun. Ástæður þess geta 

verið margar. Til dæmis var Svava í þeirri aðstöðu að hafa skipulagt kennslu 

miðað við það að með henni væri stuðningsfulltrúi, en viðkomandi hafði verið 

veikur sem hefur þær afleiðingar að allt álagið situr á Svövu og því erfitt að 

fara eftir skipulaginu. Þá kom fram að skipting eftir kyni hafði ekki reynst 

heillavænleg hópaskipting. Eins og Kyriacou (2007, bls. 43–45) segir um 

mikilvægi hópaskiptingar að ef nemendahópurinn er vel skipulagður er 

líklegra að nemendur vinni af kappi. Það mátti vel sjá á strákafundi hjá Svövu 
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og í vali hjá Arnari, eins og áður kom fram. Þá voru hóparnir ekki eins samsettir 

og venjulega og þar með var minni vinnufriður. 

Þá má einnig vel vera að þeir nemendur sem lágu á gólfinu eða trufluðu 

kennslustund hjá Svövu, hafi ekki ráðið vel við verkefnin eða þótt þau of 

auðveld og í stað þess að biðja um aðstoð farið að sýna neikvæða hegðun. 

Pollard (2014, bls. 157–158) segir að ef verkefni eru of auðveld eða of erfið 

fyrir nemendur, séu verkefnin ósanngjörn sem leiðir til þess að nemendur verða 

pirraðir og hefur það letjandi áhrif. Með þessu er líklegra að nemendur vinni 

ekki verkefnin og fari í það að sýna óæskilega hegðun og jafnvel reyni að koma 

sér undan verkefnavinnu sem leiðir til þess að ekkert nám á sér stað. Eins hafði 

Svava orð á því að viðfangsefni kennslustundar væru líklega ekki nægilega 

fjölbreytt og það má vera að aðstæður hafi kannski skapast vegna þess.  

Þá má velta því fyrir sér hvort það geti átt sér stað óútskýrður 

hegðunarvandi og þá sérstaklega í lok dags. Slík hegðun getur reynst kennurum 

erfið og erfitt að skilja og takast á við. Slík hegðun getur skapast þegar 

andrúmsloftið rafmagnast og neikvæð hegðun magnast upp (Pollard. o.fl., bls. 

156). Í þessu samhengi er erfitt að komast hjá því að minnast á strákafundinn 

hjá Svövu, þar sem allt fór í upplausn og reyndi mikið á bekkjarstjórnun 

hennar. Svava tók vel á tilfallandi aðstæðum af mikilli ró og yfirvegun miðað 

við aðstæður. Viðfangsefnið í strákahópnum virtist ekki eins markvisst og hjá 

stelpuhópnum og getur það einnig verið ástæðan fyrir því að ekki tókst betur á 

strákafundi. Kyriacou (2018, bls. 18) segir að kennarar þurfi að einbeita sér og 

undirbúa nám og kennslu nemenda sinna frá upphafi til enda, skipuleggja 

markvissa kennslu, auk þess að hafa markmið sýnileg, fylgjast með framförum 

nemenda sinna og koma á skýrum og sanngjörnum aga. Strákafundurinn var í 

lok dags og var líklega komin mikil þreyta í nemendahópinn eftir daginn og 

auk þess mikið búið að ganga á, bæði í frímínútum og skólastofunni. Því er 

erfitt að segja til um eina ástæðu fyrir þeirri uppákomu sem átti sér stað þá 

kennslustundina, því þær geta verið margar.  

Eins og áður er nefnt eru Svava og Arnar saman með allan námshópinn og 

eru sammála um það að hópaskipting sé mikilvæg til þess að bekkjarstjórnun 

gangi vel. Það má sjá eins og Kyriacou (2018, bls. 18) segir að hæfni kennara 

er að skipuleggja kennslustundir vel. Varðandi þann nemendahóp sem Svava 

og Arnar eru með, virðist mikilvægt að skipuleggja vel nemendahópana.  

Arnar minnist á í viðtalinu að það reyni mikið á bekkjarstjórnun hans þegar 

það er uppbrot og þá þykir honum erfitt að ná stjórn á bekknum. Það mátti sjá 
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til dæmis þegar kennslustundin hófst að nemendahópurinn hlustaði ekki á 

fyrirmæli Arnars og voru svo mikil læti að hann náði ekki að fanga athygli 

þeirra þó hann reyndi. Það má draga ályktun af því sem Kyriacou (2018, bls. 

61–62) segir um upphaf kennslustunda að eitt það mikilvægasta sé að ná 

athygli nemenda. Það má velta því fyrir sér hvort það sé ástæðan fyrir því að 

það sem eftir var af kennslustundinni hjá Arnari hafi verið heldur órólegt. 

Arnar greip þó til sinna ráða og talaði einslega við hvern og einn og sagði þeim 

hvar þeir ættu að sitja og spila. Með því fékk hann nemendur til þess að vinna. 

Svava og Arnar leggja bæði áherslu að það ríki vinnufriður í 

kennslustundum hjá þeim. Arnar nýtti til dæmis aðferðir til þess að fá hljóð í 

bekknum. Það rýmar við kenningu Grigg (2015, bls. 377) að venjur er að nota 

til dæmis ákveðin merki, hljóð, tónlist til þess að nemendur viti til hvers er 

ætlast af þeim hverju sinni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 144) má 

einnig sjá að hlutverk kennarans er meðal annars að skapa vinnufrið. Svava 

lagði áherslu á vinnufrið með því að minna nemendur á að nú ættu þau að vera 

að vinna og var mjög hreyfanleg um kennslustofuna til þess að aðstoða og 

halda nemendum við efnið. 

5.2 Hvernig endurspeglast samskipti og 

framkoma umsjónarkennara við nemendur í 

bekkjarstjórnun þeirra? 

Þegar Svava og Arnar eru beðin um að lýsa andrúmsloftinu í kennslustundum 

hjá þeim eru svör þeirra mismunandi. Svava segir að andrúmsloftið sé 

spennuþrungið þegar nemendahópurinn sé samsettur eins og í dag. Það má sjá 

í niðurstöðum Ernu Jóhannesdóttur (2013, bls. 55–56) að það reynist 

kennurum oft erfitt að skipuleggja nemendahópa, því þarfir nemenda eru 

margvíslegar og ekki vinna allir vel saman. Eins og sjá má í vettvangsnótum 

hjá Svövu, virðist það skipta afar miklu máli í bekkjarstjórnum þeirra hvernig 

samsetning nemendahópanna er skipulögð.  

Arnar segir andrúmsloftið hjá sér sé almennt gott og nemendur leiti til hans. 

Þá mátti sjá á vettvangi að væntumþykkja var ríkjandi á báða bóga. Það rímar 

við það sem Kyriacou (2018, bls. 114–116) segir um að hæfni kennara til að 

skapa jákvætt andrúmsloft felist í því að nemendur finni að þeir geti leitað til 

kennara síns.  
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Arnar segir að hann hrósi nemendum eins og hann best getur. Að hrósa á 

viðeigandi hátt er ein af kenningum bekkjarstjórnunar samkvæmt Grigg (2015, 

bls. 377). Þá er mikilvægt að hrósa þegar það á við og veita athygli þegar það 

á við. Hrós var mjög áberandi hjá bæði Svövu og Arnari. Það var áberandi hvað 

þau veittu jákvæðri hegðun mikla athygli, hrósuðu fyrir hana og reyndu eftir 

bestu getu að gefa neikvæðri hegðun lágmarksathygli. Einnig segir Arnar frá 

því í viðtalinu hvernig mælt er með því að samskipti séu samkvæmt 

uppbyggingastefnunni, þannig hann var meðvitaður um árangursríkar leiðir að 

jákvæðum samskiptum. Auk þess minnist hann á að hafa farið á námskeið tengt 

uppbyggingarstefnunni. Svava talaði einnig um að hafa farið á námskeið tengt 

jákvæðum bekkjaranda fyrir nokkrum árum en minntist þó ekkert á 

uppbyggingarstefnuna.  

 Maður spyr sig af hverju andrúmsloftið er svona mismunandi og ástæður 

fyrir því geta verið margar. Það má til dæmis vera það sem Svava segir að 

samsetning nemendahópanna sé ekki nógu jöfn og hún sé með verr samsettan 

nemendahóp þetta tímabil miðað við Arnar.  

Á vettvangsnótum má sjá að hjá Svövu ríkti virðing á báða bóga og 

samskiptin voru almennt góð, fyrir utan þau atvik sem áttu sér stað, auk þess 

sem góð samskipti voru almennt ríkjandi. Svava sagði í viðtalinu að hún nýti 

stundum húmor til að efla jákvæðan bekkjaranda. Það er í takt við það sem 

Kyriacou (2018, bls. 114–116) segir um mikilvægi þess að gagnkvæm virðing 

sé ríkjandi og nota megi húmor til góðs, vera vingjarnlegur en ekki of 

vingjarnlegur. Nemendur Svövu virtust treysta henni og leita til hennar. Dæmi 

um það er stelpufundurinn sem fjallað var um í niðurstöðum. 

Svava og Arnar eru sammála um að það sé mikilvægt í framkomu 

kennarans að sýna virðingu og að gæta þess hvernig þau tala við nemendur og 

þá er mikilvægt að gera það skýrt og rólega. Aðalnámsskrá grunnskóla (2011, 

bls. 45) styður það sem Svava og Arnar segja um virðingu, þar sem segir að 

nemendur og starfsfólk skólanna eiga að geta umgengist hvort annað af 

virðingu. Mikilvægt er að samskipti kennarans og nemenda byggist á 

gagnkvæmri virðingu og góðri tengslamyndun. Það mun líklega skila sér í betri 

námsárangri nemenda (Kyriacou, 2018, bls. 114–116). Svava sýndi nemendum 

sínum til dæmis virðingu með því að spyrja hvort hún mætti nota nöfn þeirra í 

dæmum og Arnar sýndi nemendum virðingu með því að fara í þeirra hæð þegar 

hann talaði við þau. Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 17–18) segir að til ná fram 

árangursríkri bekkjarstjórnun sé mikilvægt hvernig kennarinn talar við 
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nemendur sína. Það má sjá að bæði Svava og Arnar vönduðu sig vel við það 

hvernig þau töluðu við nemendur sína, með því til dæmis að beita ekki röddinni 

og að tala á rólegum nótum. Auk þess segir Kyriacou (2018, bls. 63) að 

mikilvægt sé í góðri bekkjarstjórnun að tala rétt við nemendur og segja þeim 

vel til í verkefnastjórn. Svava segir þó að það sé mikilvægt að vera ákveðin og 

ekki mega nemendur komast upp með allt. Það styður Kyriacou (2018, bls. 

114–116) og segir mikilvægt að finna góðan milliveg til þess að gagnkvæm 

virðing sé ráðandi. Það mátti alveg sjá að Svava var samkvæm sjálfri sér og 

var ekki að láta nemendur komast upp með allt. Dæmi um það er þegar einn 

nemandi vildi fara að vinna í annarri bók. Svava ákvað að það væri ekki í boði 

þá stundina og stóð við það þó að nemandinn reyndi að sporna við. Eins mátti 

sjá það hjá Arnari að hann stóð fast á sínu, þó hann hafi stundum látið meira 

undan en Svava.  

Það mátti almennt sjá að framkoma og samskipti Svövu og Arnars við 

nemendur voru jákvæð og hvetjandi, en samt svo ólík. Þau leggja mikla áherslu 

á jákvæða hegðun nemenda og hrósa þeim óspart í stað þess að brjóta 

nemendur niður með því að einblína á neikvæða hegðun. Í staðinn þegar 

nemendur sýndu neikvæða hegðun, byrjuðu þau á því að minna tiltekna 

nemendur á það hvað þau gætu gert vel. Þetta styður uppbyggingastefnan að 

sé til árangurs, það er að stjórnun kennara sé á uppbyggjandi hátt (Gossen, 

2002, bls. 33–34).  

Nemendur virtust aðeins oftar reyna að spila inn á veikleika Arnars en hjá 

Svövu. Það er spurning hvort það sé reynslan sem spilar þar inn, þar sem Arnar 

er aðeins á sínu fyrsta skólaári sem umsjónarkennari og Svava með lengri 

reynslu. Það styður Kyriacou (2018, bls. 60–61) þegar hann segir að fyrir 

reynsluminni kennarar geti ýmislegt reynst erfiðara en fyrir þá sem meiri 

reynslu hafa. Arnar á kannski eftir að finna þann fókus að varast það að 

nemendur spili inn á veikleika og hann á þá eftir að þjálfa það betur . Hann 

segir það einnig í viðtalinu að hann finni það að nemendur eigi það til að spila 

inn á veikleika hans. 

Nemendur komu reglulega að knúsa Arnar og virtust í mjög nánum 

tengslum við hann. Arnar hvatti nemendur áfram, hafði góða stjórn á bekknum 

og dagurinn gekk áfallalaust fyrir sig. Svava var í jákvæðum tengslum við 

nemendur, ótrúlega ljúf og samkvæm sjálfri sér. Hún var einnig mjög hvetjandi 

eins og Arnar, auk þess að nemendur leituðu til þeirra beggja.  
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Þar sem framkoma og samskipti Svövu og Arnar voru mjög svipuð en samt 

að mörgu leyti líka ólík, þá virðist niðurstaðan sú að umsjónarkennarar telji að 

framkoma og samskipti eigi stóran þátt í því að bekkjarstjórnun gangi betur. 

Svava og Arnar voru sammála um það að ef umsjónarkennarinn tengist 

nemendum sínum og nemendur finna að hægt er að treysta kennara sínum, þá 

er bekkjarstjórnun að ganga betur. Grigg (2015, bls. 377) styður það að stór 

þáttur kennarastarfsins sé að byggja upp traust, að nemendur finni fyrir öryggi 

og líði vel í skólanum. Hann segir að hjarta bekkjarstjórnunar séu samskiptin 

og mikilvægt sé að jákvæð hegðun sé ráðandi, sem var áberandi hjá Svövu og 

Arnari. Þau gerðu eins og þau best gátu til að sýna jákvæðu hegðuninni athygli 

og oftar en ekki gekk betur að fá nemendur til þess að vinna. Dæmi um það er 

þegar einn nemandi hjá Svövu fór ekki eftir fyrirmælum og í staðinn fyrir að 

skamma hann, minnti Svava hann á það sem hann væri góður í og það gafst 

vel.  

Grigg (2015, bls. 377) segir einnig að mikilvægt er að kennarinn sé til staðar 

fyrir nemendur sína og sýni það með orðum. Það var áberandi bæði í 

bekkjarstjórnun Svövu og Arnars, auk þess að það er mikilvægt að leysa úr 

ágreiningi nemenda, sem mátti svo sannalega sjá í bekkjarstjórnun Svövu, þar 

sem það var nóg um ágreining og vandamál þann dag á vettvangi. Einnig mátti 

sjá að Arnar þurfti einnig að taka á slíkum málum. Dæmi er þegar nemandi 

kom grátandi inn í val hjá honum. Hann bauð nemandanum að koma og sitja á 

stól til hliðar, ræddi við hann og leyfði honum að jafna sig þar og fór reglulega 

til hans að athuga með hann og þar með leysti Arnar vandamálið með 

nemandanum og leyfði nemandanum að fara sínar leiðir. Grigg (2015, bls. 377) 

leggur einnig áherslu á það að mikilvægt sé að nemandinn og kennarinn leysi 

í sameiningu úr vandamálum.  

Svör Svövu og Arnars voru ólík þegar ég ætlaði að kafa dýpra í samskipti 

þeirra og framkomu og hvernig þau taka á því þegar þau eru illa upplögð. 

Svava segir að hún segi nemendum frá því og finni þá skilning á meðal 

nemenda, sem Gordon (2001, bls. 28–29) styður með sögu um kennara með 

25 ára reynslu. Arnar segist setja upp grímu og fá sér annan kaffibolla ef hann 

er þreyttur. Það má velta fyrir sér af hverju þau leggja mismunandi áherslu á 

þennan þátt. Það má vera margt, en þar gæti skipt máli að þau eru ekki af sama 

kyni. Það gæti verið viðfangsefni annarrar rannsóknar að skoða kynjamun í 

tengslum við bekkjarstjórnun.  
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Svava og Arnar voru sammála um hver agavandamálin í nemendahópnum 

væru. Þá helst dónaskapur, slagsmál, ljótur talsmáti og vandamál tengd 

frímínútum. Arnar sagði auk þess að nemendur ættu það til að hlaupa út úr 

kennslustund, auk þess að klifra upp á skápa eða inn í skápa. Það mátti sjá í 

vettvangsnótum Svövu að nemandi fór upp á skáp þegar allt var í uppnámi. Til 

þess að fyrirbyggjan slíkar uppákomur voru Svava og Arnar sammála um það 

að samtal við nemendur gæti aðstoðað við bekkjarstjórnun. Svava bætir því við 

að samskipti við foreldra séu mikilvæg og hjálpi til við bekkjarstjórnun. 

Aðalnámsskrá grunnskóla (2011, bls. 44) styður það að samskipti foreldra og 

umsjónarkennara séu mikilvæg og því má vera að með góðum samskiptum við 

foreldra getur bekkjarstjórnun gengið betur. 

Það var þó áberandi almennt í svörum Svövu og Arnars úr eigindlega 

viðtalinu að nánast alltaf er rædd annars vegar framkoma þeirra við nemendur 

eða hins vegar samskipti, þegar spurt var um bekkjarstjórnun. Því má álykta 

það sem Grigg (2015, bls. 377) segir að hjarta bekkjarstjórnunar séu samskipti 

við nemendur. Einnig styður vettvangsathugun það, þar sem dagur í 

grunnskólum snýst allan daginn um framkomu og samskipti við nemendur. Þá 

er mikilvægt að kennarar hafi gildi árangursríkrar bekkjarstjórnunar alltaf í 

huga til þess að gera vel fyrir sjálfan sig í starfi auk þess að bæta líðan 

nemenda. 

5.3 Hvernig bregðast umsjónarkennarar við 

helstu áskorunum í bekkjarstjórnun? 

Svava og Arnar voru sammála því að þeirra helstu áskoranir í bekkjarstjórnun 

væru að byrja á núllpunkti gagnvart hverjum nemenda á hverjum degi og láta 

ekki fyrri atvik trufla framkomu sína við þá. Rúnar Sigþórsson (o.fl., 1999, bls. 

144) segir að það að núllstilla sig sé mikilvægt til árangursríkarar 

bekkjarstjórnunar og þar með sinna öllum nemendur eins, sama hvað gengur á 

daginn áður. Það má segja að líklega hefur Svava þurft að núllstilla sig eftir 

uppákomur dagsins og sjá mátti að hún var ekki að taka hlutina inn á sig. Auk 

þess talaði hún fallega um nemendur sína eftir kennsludaginn, sama hvað gekk 

á, þekkti vel til þeirra og var mjög meðvituð um styrk- og veikleika hvers 

nemanda. Það rýmar við það sem Kyriacou (2018, bls. 114–116) fjallar um að 

mikilvæg hæfni kennara sé að virða þarfir hvers og eins, auk þess að þekkja 

þeirra veik- og styrkleika.  
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Svava til dæmis sýndi ákveðnum nemendum mikla þolinmæði og kurteisi 

þrátt fyrir allt. Ég spyr hana á vettvangi út í ákveðin atvik. Hún gerði ekki 

stórmál út af neinu, því hún virtist meðvituð um þarfir nemenda sinna og vildi 

gefa öllum nemendum jöfn tækifæri, sama hvað gekk á. Það má segja að Arnar 

hafi ekki þurft að taka á jafn krefjandi aðstæðum yfir daginn, en það má álykta 

að hann eigi almennt í góðum samskiptum við nemendur, þar sem þau leituðu 

mikið til hans. Auk þess þekkti Arnar vel veik- og styrkleika nemenda sinna 

og virtist ávallt hafa það í huga og hagaði deginum eftir þeirra þörfum, eins og 

sjá má hjá Kyriacou (2018, bls. 60–62) um mikilvægi þess að kennari þekki 

bæði veik- og styrkleika sína og nemenda sinna og móti kennsluaðferðir eftir 

því. Svava og Arnar voru sammála um að með því að núllstilla sig hafi allir 

nemendur sömu tækifæri og það væri þeirra helsta áskorun í bekkjarstjórnun. 

Einnig má sjá í vettvangsnótum að það er áskorun í bekkjarstjórnun þegar 

allt er í uppnámi, Svava hefur auk þess orð á því að það sé mikil áskorun. Sjá 

má að Svava virðist þó koma því vel í verk. Kyriacou (2018, bls. 60–61) talar 

um að í flóknum aðstæðum, eins og þegar Svava stóð frammi fyrir þegar allt 

var í uppnámi, að mikilvægt sé að vera rólegur og yfirvegaður og þar með má 

ætla að bekkjarstjórnun hafi gengið eins og best gat verið miðað við atvik. 

5.4 Á hvaða hátt styður skólaumhverfið við 

bekkjarstjórnun umsjónarkennara? 

Svava og Arnar starfa sem teymi og voru sammála um að þeirra helsti 

stuðningur sé samvinna þeirra á milli, sem segir í starfsháttum grunnskóla á 

21. öldinni að samstarf er mikilvægur þáttur til þess að líða vel í starfi og ganga 

betur almennt með bekkjarstjórnun (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 138). 

Svava og Arnar segja að þau geta leitað til stjórnenda í skólanum, en höfðu 

ekki mikið þurft að nýta sér það, skólinn hafði þó ekki mikið frumkvæði að því 

í að styðja þau með bekkjarstjórnun. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist 

skólinn mega bæta stuðning til umsjónarkennara í bekkjarstjórnun í skólanum. 

Maður spyr sig afhverju þeirra upplifun er þessi og ástæður geta verið 

margvíslegar. Það er heildræn stefna í skólanum sem virðist vera koma 

umsjónarkennurum vel en almenn fræðsla um bekkjarstjórnun mætti bæta til 

þess að halda kennurum betur upplýstum um hugtakið og þar með 

bekkjarstjórnun gangi betur. 
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Það má sjá að aðferðir samkvæmt uppbyggingarstefnunni - Uppeldi til 

ábyrgðar virðast koma bekkjarstjórnun Arnars og Svövu til góða, þegar um 

framkomu þeirra og samskipti er að ræða. Arnar ræddi heilmikið um stefnu 

skólans við mig og er því merkilegt að Svava minnist ekki á stefnu skólans í 

viðtalinu, þar sem hún virðist þó vera að nýta hana til góðs í starfi. Það má þó 

vera að hún hafi ekkert minnst á það, þar sem ég spurði ekki beint um hvort 

skólinn ynni samkvæmt ákveðinni stefnu. Rúnar Sigþórsson o.fl. (1999, 

bls.155) segir að mikilvægt er að í hverjum skóla sé heildarsstefna sem styðji 

við kennara í sinni bekkjarstjórnun og það má segja að Uppeldisstefnan sé að 

gera það þó svo umsjónarkennarar hafi ekki verið alveg meðvitaðir um það. 

Svör umsjónarkennara um hvað þeim þyki um bekkjarstjórnun almennt í 

skólanum voru heldur mismunandi, þar sem Svava telur að það megi bæta 

margt í bekkjarstjórnun, en þó sé ágæt bekkjarstjórnun. Arnar segir að almennt 

sé bekkjarstjórnun í skólanum yfir pari miðað við það sem hann hefur séð, en 

fari þó mikið eftir kennurum. Það má vera að svör þeirra séu mismunandi þar 

sem Svava hefur meiri reynslu en Arnar auk þess eru allir mismunandi og 

áherlsur þeirra og upplifanir geta verið ólíkar.  

Svövu og Arnari þykir báðum mega bæta umfjöllun um bekkjarstjórnun 

og Svava segir í viðtalinu að það sé almennt ekki mikið talað um 

bekkjarstjórnun og Arnar segist þurfa að fara rifja upp ýmislegt sem hann lærði 

um bekkjarstjórnun í náminu. Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að umtal 

og fræðsla um bekkjarstjórnun sé ábótavant og mætti leggja meiri áherslu á 

hugtakið bekkjarstjórnun til þess að almennt skólastarf og bekkjarstjórnun 

gangi betur. 
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6. Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast við að skoða bekkjarstjórnun umsjónarkennara, með 

áherslu á framkomu hans og samskipti við nemendur.  

Umsjónarkennarar segja að bekkjarstjórnun sé fyrst og fremst það að 

halda utan um bekkinn, fá nemendur til þess að vinna, fá nemendur til þess að 

fara eftir fyrirmælum og að vinnufriður ríki í kennslustofunni. Auk þess sé 

líklegra með góðum undirbúningi, skipulagi og markvissum vinnubrögðum 

umsjónarkennara að bekkjarstjórnun gangi betur.  

Bekkjarstjórnun Svövu og Arnars er heldur ólík. Þegar á heildina er litið 

virðist bekkjarstjórnun hjá Svövu þennan dag á vettvangi ekki ganga eins vel 

og hjá Arnari. Það má vera að nemendahópur Svövu hafi að einhverju leyti 

verið erfiðari eða getur verið vegna þess að viðfangsefni dagsins voru ekki 

nógu fjölbreytt. Það er erfitt að segja til um það, þar sem dagarnir voru afar 

ólíkir. 

Ein helsta áskorun Svövu og Arnars er að byrja á núllpunkti þegar eitthvað 

hefur komið upp á daginn áður og þykir þeim mikilvægt að það sé haft í huga 

til þess að nemendur hafi sömu tækifærin. Auk þess talar Svava um að það sé 

áskorun þegar allt er í uppnámi. Það mátti sjá við vettvangsathugun að 

umsjónarkennarar héldu ró og yfirvegun þegar tilfallandi aðstæður áttu sér 

stað.  

Niðurstöður benda til að jákvæð og góð tengsl við nemendur ýti undir 

árangursríka bekkjarstjórnun. Taka verður mið af hverjum og einum nemenda 

og umsjónarkennarinn verður að aðlaga sig að þörfum hvers og eins. Almennur 

undirbúningur og almennt skipulag er mikilvægt og þá sérstaklega að 

hópaskipting nemenda sé vel skipulögð til að bekkjarstjórnun gangi vel. Ef 

hópaskipting nemenda er vel skipulögð og umsjónarkennarinn þekkir veik- og 

styrkleika hvers nemanda síns, er líklegra að bekkjarstjórnun gangi betur.  

Hrós, traust, virðing og að sjá það jákvæða í hegðun nemenda, er lykillinn 

að góðum samskiptum og jákvæðum tengslum á milli umsjónarkennara og 

nemenda til árangursríkrar bekkjarstjórnunar. Það er auk þess mikilvægt að 

umsjónarkennarinn þekki vel veik- og styrkleika nemenda sinna til þess að 
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bekkjarstjórnun gangi vel og að hann sé sveigjanlegur og í takti við fjölbreyttan 

nemendahóp.  

Eins má geta að þeirra helsti stuðningur var samskiptin þeirra á milli. Þó 

má sjá að í skólanum er uppbyggingarstefnan - Uppeldi til ábyrgðar, sem þau 

virðast bæði fá stuðning frá og hjálpar þeim í samskiptum til þess að efla 

bekkjarstjórnun þeirra. Þó að Svava hafði ekki haft orð á 

uppbyggingastefnunni í viðtalinu, virtist hún í vettvangsathugun vinna eftir 

áherslum stefnunnar. 

Mikilvægt er að gæta þess að alhæfa ekki þær niðurstöður sem komu fram 

í rannsókninni, þar sem þátttakendur voru aðeins tveir talsins og tilgangur 

rannsóknar var að dýpka skilning á hugtakinu bekkjarstjórnun, með áherslu á 

framkomu og samskipti umsjónarkennara við nemendur.  

Umsjónarkennarar voru valdir eftir markmiðsúrtaki. Það er gert þegar 

þátttakendur eru valdir til þess að endurspegla viðfangsefnið. Haft var samband 

við skólastjóra í grunnskólanum sem valdi umsjónarkennara sem hann taldi að 

hentuðu vel í rannsóknina og væru líklegir til þess að samþykkja að taka þátt.  

Það væri forvitnilegt eftir vinnslu rannsóknar að skoða bekkjarstjórnun með 

áherslu á kyn umsjónarkennara í tengslum við bekkjarstjórnun. Til þess þyrfti 

líklega að eyða lengri tíma en gert var í þetta skiptið auk þess að hafa aðrar 

áherslur á vettvangi og í viðtölum. 

Ég hefði ekki getað valið mér betra viðfangsefni meistararitgerðar, þar sem 

þetta mun nýtast mér afar vel í starfi og ekki síður í uppeldishlutverki mínu 

sem foreldri. 

 .
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Fylgiskjal 1 – Kynningarbréf til skólastjóra og samþykki 

Ágæti skólastjóri. 

Í þessu bréfi leita ég til þín um að fá að gera rannsókn í þínum skóla sem snýr 

að því auka þekkingu á bekkjarstjórnun og þá sérstaklega sem snýr að 

samskiptum og framkomu umsjónarkennarans við bekkinn. Rannsóknin er 

gerð í tengslum við nám mitt í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 

Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Sigríðar Margrétar Sigurðardóttur, lektors 

við kennaradeild HA, og er lokaverkefni mitt til M.Ed. gráðu við skólann. 

Rannsóknin er eigindleg þar sem gögnum verður safnað með 

vettvangsathugunum og einstaklingsviðtölum við tvo umsjónarkennara á 

yngsta stigi í einum grunnskóla í Reykjavík. Gert er ráð fyrir því að 

kennurunum sé fylgt eftir í tvo daga og vettvangsathuganir gerðar í bekk þeirra 

ásamt því að tekin séu 1–2 viðtöl við hvorn þeirra sem snúa að bekkjarstjórnun 

þeirra. Unnið verður í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd með allar 

upplýsingar sem koma frá þátttakendum þannig að þær verða án 

persónuauðkenna svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila eða skóla. 

Teknar verða vettvangsnótur og einstaklingsviðtölin hljóðrituð og svo afrituð 

orðrétt í tölvu. Þeim verður síðan eytt að lokinni vinnslu.  

Áætlað er að gagnanna verði aflað í febrúar. Ég leita til þín að mæla með 

tveim umsjónarkennurum í þínum skóla. Í framhaldi af því mun ég senda 

viðkomandi kennurum tölvupóst með upplýsingum um rannsóknina og boð um 

að taka þátt.  

Ef þú vilt fá frekari upplýsingar getur þú sent tölvupóst, hringt í mig eða 

beðið mig um að hringja í þig. Einnig getur þú haft samband við leiðbeinanda 

minn, Sigríði Margréti Sigurðardóttur (sigridurs@unak.is). 

 

Kær kveðja, 

með von um skjótar og góðar undirtektir, 

Harpa Lind Örlygsdóttir, 

meistaranemi við Háskólann á Akureyri, 

netfang: harpanlind@gmail.com, gsm: 8203232  
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Fylgiskjal 2 – Kynningarbréf til umsjónarkennara og samþykki 

Ég er meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri og er að vinna 

að rannsóknarverkefni undir leiðsögn Sigríðar Margrétar Sigurðardóttur, 

lektors við kennaradeild HA, en rannsóknin er lokaverkefni mitt við skólann. 

Ætlunin er, með vettvangsathugunum og viðtölum við kennara, að auka 

þekkingu á bekkjarstjórnun og þá sérstaklega sem snýr að samskiptum og 

framkomu kennarans við bekkinn. Skólastjórinn í ykkar skóla hefur rætt við 

ykkur varðandi meistaraverkefni mitt. Hún sagði mér að þið væruð búin að 

gefa grænt ljós á að ég fái að koma fylgjast með í tvo daga og taka viðtal við 

ykkur eftir það. Ég vil byrja á því að þakka ykkur fyrir jákvæð viðbrögð. Það 

er mér mikils virði að fá ykkur til liðs við mig í ljósi reynslu ykkar af starfi 

umsjónarkennara. 

Vettvangsathugun og viðtöl eru áætluð í byrjun mars en það yrði skipulagt 

frekar í samvinnu við ykkur og þetta mun taka um það bil tvo kennsludaga. 

Hugmyndin er að fá að fylgja ykkur eftir í kennslu, gera vettvangsathuganir í 

bekknum ykkar og taka við hvort um sig eitt til tvö viðtöl, bæði almennt um 

reynslu ykkar af bekkjarstjórnun og svo sérstaklega sem snýr að 

bekkjarstjórnun sem fram fer í tímunum þar sem vettvangsathuganirnar eru 

gerðar. Rannsóknin er gerð í samræmi við lög nr. 90/2018 um persónuvernd 

með allar upplýsingar sem koma frá þátttakendum þannig að þær verða án 

persónuauðkenna svo ekki sé hægt að rekja svör til einstakra aðila eða skóla. 

Teknar verða vettvangsnótur og einstaklingsviðtölin hljóðrituð og svo afrituð 

orðrétt í tölvu. Viðtalsupptökunum er eytt að lokinni vinnslu.  

Ef þið viljið fá frekari upplýsingar getið þið sent tölvupóst, hringt í mig eða 

beðið mig um að hringja í ykkur. Einnig getið þið haft samband við 

leiðbeinanda minn, Sigríði Margréti Sigurðardóttur (sigridurs@unak.is). 

Eru einhverjir dagar sem henta ykkur betur en aðrir? Eins ef það er 

möguleiki að ég fái að koma og hitta ykkur stuttlega áður til þess að fá að vita 

skipulagið ykkar og hvernig samkennslan virkar hjá ykkur. 

 

Kær kveðja, 

Harpa Lind Örlygsdóttir, 

meistaranemi við Háskólann á Akureyri, 

netfang: harpanlind@gmail.com, gsm: 8203232. 
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Fylgiskjal 3 – Viðtalsrammi fyrir eigindleg einstaklingsviðtöl 

Bakgrunnsspurningar 

- Hvað hefur þú starfað lengi sem umsjónarkennari? 

- Hvaða menntun ertu með? 

- Hvað er langt síðan þú útskrifaðist? 

- Hvað hefur þú starfað í mörgum skólum? 

- Hvað hefur þú starfað lengi í þessum skóla? 

- Hvað hefur þú starfað lengi með þennan bekk? 

Spurningar almennt um bekkjarstjórnun 

- Hvað telur þú að felist í bekkjarstjórnun?  

- Að hvaða marki kemur bekkjarstjórnun inn í það hvernig þú 

skipuleggur þína kennslu? 

- Getur þú lýst því hvernig bekkjarstjórnun þín kemur fram í þinni 

kennslu? 

- Hvaða atriði eru það sem þú þarft helst að hafa í huga? 

- Í hvaða aðstæðum reynir mest á bekkjarstjórnun þína? 

- Hvaða aðferðir í bekkjarstjórnun eru árangursríkar að þínu mati? 

- Hverjar eru helstu áskoranir þínar í sambandi við bekkjarstjórnun? 

- Hver eru helstu styrkleikar þínir þegar kemur að bekkjarstjórnun? 

- Hverjir myndir þú segja að væru þínir helstu veikleikar þegar 

kemur að bekkjarstjórnun? 

Framkoma og samskipti kennara við nemendur 

- Hvernig myndir þú lýsa andrúmsloftinu í kennslustundum hjá 

þér/bekknum þínum? 

- Hvernig myndir þú lýsa vinnufriðinum í bekknum?  

- Hefur það áhrif á bekkjarstjórnun þína og ef svo er hvernig þá? 

- Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við bekkinn?  

- Hafa samskiptin áhrif á bekkjarstjórnun og ef svo er hvernig þá? 

- Hvaða aðferðir notar þú við bekkjarstjórnun til þess að eiga í 

jákvæðum samskiptum við nemendur?  

- Hversu meðvitað ertu að nota þessar aðferðir ?  

- Hvaða aðferðir hefur þér fundist árangursríkar? 

- Á hvað leggur þú helst áherslur í samskiptum við nemendur? 

- Hvað telur þú mikilvægt í framkomu kennara til þess að 

bekkjarstjórnun gangi vel? 

- Hversu meðvitaður ertu um þessa þætti til þess að þín eigin 

bekkjarstjórnun gangi betur?  

- Ertu meðvitaður um þessa þætti þegar þú skipuleggur 

kennsluáætlun  
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- Ertu meðvitaður um þessa þætti í kennslustund  

- Hvað telur þú mikilvægt í samskiptum þínum við nemendur til þess 

að bekkjarstjórnun gangi vel? 

- Hversu meðvitaður ertu um þessa þætti til þess að þín eigin 

bekkjarstjórnun gangi betur?  

- Ertu meðvitaður um þessa þætti þegar þú skipuleggur 

kennsluáætlun  

- Ertu meðvitaður um þessa þætti í kennslustund  

- Hverjar eru helstu áskoranir þínar varðandi framkomu þína? 

- Hverjar eru helstu áskoranir þínar varðandi samskipti þín við 

nemendur? 

Takast á við agavandamál í bekknum 

- Hvers konar agavandamál koma helst upp í bekknum? 

- Hvað gerir þú til að fyrirbyggja slíkar uppákomur? 

- Hvernig tekur þú á slíkum uppákomum í bekknum? 

- Ef upp koma vandamál á milli þín og nemenda hvernig tekur þú á 

því?  

- Hvert sækir þú stuðning þegar slíkt kemur upp á? (skólastjóri, 

samstarfsfélagi) 

- Hvernig er stutt við þig í skólanum þegar kemur að 

bekkjarstjórnun? 

- Hvert leitar þú helst eftir stuðningi? 

- Hefur þú leitað eftir námskeiði í bekkjarstjórnun? 

- Hefur þér verið boðin endurmenntun/námskeið í bekkjarstjórnun? 

- Ef þú ert illa upplögð /lagður hvernig tæklaru það í samskiptum við 

bekkinn? 

Almennt 

- Hvað finnst þér almennt um bekkjarstjórnun í skólanum þínum? 

- Eitthvað annað sem þú myndir vilja bæta við í lokin? 
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 Fylgiskjal 4 – Vettvangsskema 

 

Undirbúningur  

Er kennarinn vel 

undirbúinn fyrir 

kennslustund? 

 

Öll gögn til staðar  

Vettvangsathugun – gátlisti Skóli 

Bekkur:  Dags./vikud.: 

Námsgrein:  Kl.(upphaf-lok) 

Kennari:  

Aðrir starfsmenn:fjöldi/hlutverk 

Fjöldi nemenda í 

stundinni: 

Fjöldi nemenda í 

sérúrræði: 

Kennsluhættir:  Samvinna nemenda: 

Einstaklingsvinna: 

 

Nemendur hafa val um verkefni:  

Nemendur hafa val um útfærslu 

verkefnis: 

Námsmarkmið sýnileg: 

Námsmarkmið eru kynnt:  

Skipulag 

kennslustofunnar 

 

Sætaskipan/uppröðun  

Hvað er á 

veggjum/töflunni/ 

reglur sýnilegar 

 

Kennslugögn sýnileg 

og auðvelt að nálgast 

þau 

 

Staðsetning 

kennarans 
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Upphaf/miðbik/lok 

kennslustundarinnar 

(lýsa) 

 

Upphaf 

kennslustundar: 

Hvernig er tekið á móti 

nemendum? Er heilsað? 

Nafnakall ?  

 

Kennslustundin er vel 

undirbúin  

 

Kveikja/ áhugi vakinn  

Tíminn er vel nýttur 

(nemendur virkir) 

 

Kennarinn dregur 

saman í lokin 

 

Kennslustund lýkur 

formlega  
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Samskipti og framkoma 

kennarans við 

nemendur (lýsa) 

 

Allir eru mismunandi, er 

það tekið til greina? 

 

Samskipti nemenda og 

kennara eru jákvæð 

 

Gagnkvæm virðing ríkir 

fyrir öllum   

 

Vinnufriður   

Fá nemendur að hjálpast 

að? 

 

Er andrúmsloftið í 

skólastofunni jákvætt? 

 

Geta nemendur leitað til 

kennarans náms- og 

félagslega? 

 

Hlustar kennarinn á 

nemendur? 

 

Hlusta nemendur á 

kennarann? 

 

Tekur kennarinn mark og 

hlustar á skoðanir 

nemenda? 

 

Hafa nemendur val í 

námsefninu? 

 

Er skýrt hvað nemendur 

geta gert á meðan þeir 

bíða eftir aðstoð? 

 

Spjallar kennarinn 

eingöngu um námsefnið 

við nemendur? 
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Gefur kennarinn 

nemendum færi á að 

ræða um eitthvað annað 

sem þeim liggur á hjarta? 

 

Hvernig eru samskiptin 

fyrir utan kennslustofuna 

fyrir og eftir 

kennslustund? 

 

Hvernig tekur kennarinn 

á því ef upp koma 

vandamál á milli 

nemenda? 

 

Er nemendum hrósað?  

Umbun/refsing/loforð  

Leggur kennari áherslu á 

góða hegðun nemenda í 

stað þess að sýna því of 

mikla athygli þegar 

hegðun er neikvæð? 

 

Vita nemendur hvað er 

ætlast til af þeim í 

kennslustund? 

 

Líður nemendum vel í 

kennslustund? 

 

Líður kennaranum vel?  

Er kennarinn vel 

stemmdur? 

 

Fá nemendur athygli 

kennarans? 

 

Tengsl kennara og 

nemenda, 

náin/meðal/fjarræn? 
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Hvetur kennarinn 

nemendur áfram?  

 

Agavandamál, hvernig er 

tekið á því ef það á við? 

 

Kennarinn  

Rólegur/yfirvegaður  

Hvernig er röddin, há eða 

lág? 

 

Missir ekki stjórn á skapi 

sínu 

 

Sýnir tilfinningar  

Fordómalaus  

Lítur á öll börnin með 

sömu augum 

 

Líkar jafnvel við allar 

nemendur (ekkert 

uppáhald) 

 

Skapar góð skilyrði til 

náms  

 

Hvetjandi og uppörvandi  

Sjálfum sér samkvæmur  

Nær að halda vinnufrið  

Tekur mið af áhuga og 

hæfni nemenda 

 

Veit svörin við 

námsefninu og þekkir 

námsefnið vel 

 

Óhræddur við að 

nemendur viti hvernig 

honum líður 

 

Myndar tengsl við 

nemendur 
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