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Ágrip 
Í þessu meistaraverkefni er leitast við að finna agastefnu sem gæti hentað 
Auðarskóla í Dalabyggð. Agastefnur eru að mati höfundar mjög mikilvægar 
þegar kemur að skólastarfi og rannsóknir sýna að agi og agastefnur geta bæði 
stuðlað að góðum skólaanda og verið leiðbeiningar og rammi fyrir kennslu í 
félagsfærni barna (Anna Kristín Guðmundsdóttir, 2016, bls. 30; Walker, Irvin 
og Sprauge, 1997, bls. 8; Hagekull & Hammarberg, 2004, bls. 310). Stefnurnar 
sem voru taldar álitlegar að mati höfundar eru Leiðtoginn í mér, SMT-
skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar. 

Stuðst var við blandað rannsóknarsnið við gerð þessarar rannsóknar (e. 
mixed method research). Rannsóknin byggir á megindlegri greiningu úr 
spurningakönnun til foreldra/forráðamanna barna við Auðarskóla. Eigindleg 
viðtöl voru tekin við forsvarsmenn þriggja skóla sem starfa eftir þeim 
agastefnum sem voru til skoðunar. Tveir rýnihópar voru myndaðir úr starfs-
mannahópi Auðarskóla. Allt var þetta gert til að reyna að fá dýpri sýn á hvaða 
agastefna gæti hentað skólanum.  
 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að meirihluti foreldra/ 
forráðamanna barna styðja það að Auðarskóli taki upp agastefnu og að þeim 
finnist mikilvægt að börn þeirra læri í skólanum sjálfsaga, leiðtogahæfni og að 
bera virðingu. Starfsfólk ræddi um stefnurnar þrjár og greindu helsta 
agavandann sem þau standa frammi fyrir í dag. Ábyrgðar- og virðingarleysi 
nemenda var fyrirferðamest í umræðunni. Starfsfólk sagðist tilbúið til að taka 
upp hvaða stefnu sem er svo fremur sem stjórnendur væru fyrirmyndir í 
innleiðingarferlinu og gæfu starfsmönnum tækifæri til að læra hana. Mestan 
áhuga sýndu starfsmenn á verkefni leiðtogans í mér og tjáðu jákvæðar skoðanir 
til þeirrar stefnu. Úr viðtölunum við forsvarsmenn skólanna má sjá að 
velgengni agastefnanna veltur að miklu leyti á hvernig stjórnendur bera sig til. 
Ef stjórnendur eru áhugasamir um stefnuna, duglegir að minnast á hana og 
hvetja starfsmenn áfram eru meiri líkur á að hún verði farsæl í skólastofnun-
inni. Hins vegar getur stuðningur starfsfólks ráðið úrslitum um hvort innleiðing 
og notkun gengur upp eða ekki. Það stemmir við niðurstöður fyrri rannsókna 
um innleiðingu agastefna. 





 

Abstract 
The purpose of this study was to investigate which disciplinary approaches are 
most suited for 'Auðarskóli' elementary school. Disciplinary approaches are 
considered very important for schools and working with children. They can 
help increase good school morale and be a guiding line for teachers dealing 
with student behavior and/or to prevent a behavior from becoming problematic 
(Anna Kristín Guðmundsdóttir, 2016, p. 30; Walker, Irvin & Sprauge, 1997, 
p. 8; Hagekull & Hammarberg, 2004, p. 310). Three promising approaches 
were chosen: 'Leader in me', SMT- School proficiency (PBS based theory) and 
Restitution.  

The data was collected with mixed-method research using both 
quantitative and qualitative methods. The quantitative data was collected in an 
online survey sent to parents of children in Auðarskóli and the qualitative data 
was collected through individual interviews that were conducted with three 
spokespersons from schools who are currently working with these disciplinary 
approaches. Two focus groups were formed with employees in Auðarskóli to 
analyze the data and define what disciplinary methods would have the greatest 
benefits for the school.  

The findings of that research indicate that parents’ opinions towards the 
schools' disciplinary approaches are very favorable to kids adopting leadership, 
self-discipline, and respect and that those qualities need to be taught in school. 
The focus groups discussed their opinion on these disciplinary approaches, and 
they were willing to perform any approach as long as the administration would 
be the driving force in the implementation process and would give the staff 
enough tools and time to learn. The faculty were most interested in the 'Leader 
in me' approach and expressed positive comments towards implementing that 
approach. Findings from the representatives of the schools were that the 
efficiency of disciplinary approach owes a lot to administrative behavior and 
lack of support from leadership to disciplinary methods in schools is 
detrimental to their success although it all comes down to the implementation 
and diligence of the employees applying it. These findings are consistent with 
existing research. 
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Formáli 
Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til fullnustu M.Ed prófs í 
Menntunarfræði við Kennaradeild hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á 
Akureyri. Rannsóknin var unnin á tímabilinu nóvember 2019 til maí 2020 og 
byggir á blönduðu rannsóknarsniði.  

Leiðbeinandi minn var Sesselja Árnadóttir. Ég vil þakka henni sérstak-
lega fyrir góða, gagnlega og uppbyggjandi gagnrýni og leiðsögn á meðan vinnu 
við þetta verkefni stóð. Hlöðver I. Gunnarsson skólastjóri Auðarskóla á einnig 
miklar þakkir skilið fyrir alla þá liðsemd sem hann veitti mér svo þetta verk 
mætti verða að veruleika. Einnig vil ég þakka samstarfsfólki mínu og við-
mælendum fyrir góða samvinnu og að hafa gefið sér tíma í að taka þátt í þessari 
rannsókn. Gunnlaug Birta Þorgrímsdóttir yndislega systir mín fær sérstakar 
þakkir fyrir yfirlestur á verkinu og málfræðilega ráðgjöf. Að lokum fær 
fjölskyldan mín, sérstaklega Eyjólfur Bjarnason unnusti minn, þakkir fyrir 
ómetanlegan stuðning í náminu þegar róðurinn var sem þyngstur.  
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1. Inngangur 
Fjölmargar agastefnur hafa verið innleiddar í íslensk skólakerfi til að bæta og 
efla faglegt starf skólanna. Það er þó breytilegt eftir skólum hvaða stefna er 
lögð til grundvallar. Má hér nefna stefnur á borð við Jákvæður agi (e. positive 
discipline), PBS (e. positive behevior support), SMT-skólafærni (e. school 
management training), Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution) og Leiðtoginn í mér 
(e. leader in me). Heilt á litið virðast þessar stefnur hafa skilað góðum árangri 
(Anna L. Ragnarsdóttir, Hrafnhildur Halldórsdóttir, Íris Steinarrsdóttir, Kristín 
Gunnarsdóttir og Þórgunnur Torfadóttir, 2014; Margrét Sigmarsdóttir, 2002, 
bls. 19; Aðalheiður Kristjánsdóttir, 2018, bls. 13).  

Auðarskóli er einn þeirra skóla sem ekki hafa tekið upp neina agastefnu. 
Með þessari rannsókn er leitast við að finna agastefnu sem gæti hentað 
skólanum. Auðarskóli er staðsettur í sveitarfélaginu Dalabyggð og hefur verið 
starfræktur frá 1. ágúst 2009 en þá voru allar skólastofnanir í sveitarfélaginu 
sameinaðar. Þær voru Grunnskólinn í Búðardal, Grunnskólinn í Tjarnarlundi, 
Leikskólinn Vinabær í Búðardal og Tónlistarskóli Dalasýslu. Undir Auðar-
skóla falla eftirtaldar fjórar deildir: Leikskóli, tónlistarskóli, grunnskóli og 
mötuneyti (Starfsáætlun Auðarskóla, 2018, bls. 5). Skólinn er samrekinn skóli 
og byggist á nýjum lögum um leik- og grunnskóla sem tóku gildi 1. júlí 2008 
en þar er kveðið á um heimild sveitarfélaga til að reka saman leik-, grunn- 
og/eða tónlistarskóla undir stjórn eins skólastjóra (Lög um grunnskóla, nr. 
91/2008, 45. gr.). Einkunnarorð Auðarskóla eru: Ábyrgð, árangur og ánægja. 
Markmiðið er að skólastarfið einkennist af þessum orðum (Starfsáætlun 
Auðarskóla, 2018, bls. 16). Hvergi er hins vegar vísað í hvernig þessum gildum 
skuli vera miðlað til nemenda eða hvað nákvæmlega felist í þessum orðum 
fyrir nemendur. Við Auðarskóla eru 110 nemendur skólaárið 2019-2020, 90 í 
grunnskóladeild, 20 í leikskólanum og 37 starfsmenn sem starfa við hin ýmsu 
störf. Í Auðarskóla er samkennslu grunnskólans skipt í þrjú stig. 1.-4. bekkur 
er saman á yngsta stigi, 5.-7. bekkur er á miðstigi og 8.-10. bekkur er á elsta 
stigi. Þá mynda kennarar teymi um hvert stig og skipuleggja kennslu þar 
saman. Á elsta stigi er til að mynda mikið lagt upp úr einstaklingsmiðuðu námi. 
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Í viðtali við Ingvar Sigurgeirsson árið 2004 skilgreinir hann einstaklingsmiðað 
nám svona: 

 
Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps 
nemenda eða heils bekkjar. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama 
tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir 
og sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers 
og eins byggir á einstaklingsáætlun (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). 

Frá árinu 2012 hefur verið í gangi verkefnið Lausnaleit í Auðarskóla. Með því 
er reynt að finna lausnir á þeim misjöfnu vandamálum sem nemendur geta 
glímt við í skólum í dag. Þar er unnið með einstaklingsmiðaðar stuðnings-
áætlanir byggðar á virknimati sem er lausnamiðað ferli til að takast á við 
fjölþættan vanda, þ.e. náms- og hegðunarlegum hjá nemendum. Sú vinna 
byggir á atferlisgreiningu (Auðarskóli, e.d.). Lausnaleitin spratt upp út frá 
niðurstöðum viðtalsrannsóknar Sesselju Árnadóttur (2011) á virknimati og ein-
staklingsmiðuðum stuðningsáætlunum. Rannsóknir sýna að góður árangur 
hefur náðst af því að nota einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun byggða á 
virknimati til að bæta hegðun og námsárangur nemenda með fjölbreytt frávik 
í hegðun eða þroska (De Pry og Sugai, 2002; Lewis og Newcomer, 2005; 
Mayer, 1995; Murdock, O‘Neill og Cunningham, 2005).  
 Í grunnskóladeild Auðarskóla fer fram öflugt vinaliðastarf í frímínútum. 
Vinaliðaverkefnið er norskt eineltisforvarnarverkefni sem gengur út á að hvetja 
nemendur til meiri þátttöku í afþreyingu í frímínútum og skapa betri skólaanda 
(Vinaliðar, 2017). Unnið er með vinaverkefnið Blær í leikskólanum og yngstu 
deild grunnskólans. Það verkefni er einnig forvarnarverkefni gegn einelti og 
hefur náð mikilli festu hérlendis í leik- og grunnskólum en um 40% íslenskra 
leikskóla vinna með Blæ með góðum árangri (Margrét Rafnsdóttir, 2018, bls. 
7). 

1.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvaða agastefnu Auðarskóli ætti 
að innleiða í sitt skólastarf. Rannsakandi ákvað að kynna sér þrjár stefnur sem 
hann taldi áhugavert að bera saman og máta við skólastarfið í Auðarskóla 

Þær stefnur eru: Leiðtoginn í mér (LÍM), SMT-skólafærni og Uppeldi 
til ábyrgðar. Uppeldi til ábyrgðar og SMT voru valdar vegna þess hve ólíkar 
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þær eru en báðar eru þær mjög vinsælar og rótgrónar í mörgum skólum 
hérlendis (Jóna Benediksdóttir, 2011, bls. 6; Anna L. Ragnarsdóttir o.fl., 2014; 
Margrét Sigmarsdóttir, 2002, bls. 19; Aðalheiður Kristjánsdóttir, 2018, bls. 
13). LÍM verkefnið byggist á bók Stephen R. Covey 7 Venjur til árangurs 
(1989) og sú stefna kom fyrst í íslenskar skólastofnanir árið 2013 og því er 
komin lítil reynsla á það verkefni hér á landi. Stefnan er engu að síður mjög 
vinsæl út um allan heim og þá sérstaklega í Norður-Ameríku (Leader in me, 
e.d.).  

Til að finna agastefnu fyrir Auðaskóla þarf rannsakandi að kynnast betur 
þessum þremur agastefnum og reyna að öðlast skilning á hvernig skólar starfa 
eftir þeim og hvernig stefnur eru valdar fyrir skóla. Rannsóknarspurning 
þessarar rannsóknar er þríþætt: 

 
1. Hvaða agastefnu ætti Auðarskóli að taka upp? 
2. Hvaða agastefnu aðhyllast starfsmenn Auðarskóla? 
3. Hvaða áherslur vilja foreldrar/forráðamenn nemenda í Auðarskóla 

sjá í agastefnu fyrir skólann? 
 

Markmið rannsóknarinnar er því einnig að reyna öðlast skilning á því hvað 
starfsmenn Auðarskóla vilja fá út úr agastefnum og þá finna hver af þessum 
þremur agastefnum svarar þeirra þörfum best. Það getur verið erfitt að koma 
með breytingartillögu á skólasamfélagi og sérstaklega erfitt ef mótbárur eru 
miklar frá upphafi. Þess vegna taldi rannsakandi æskilegt að skoða einnig 
viðhorf foreldra/forráðamanna nemenda til agamála. Þannig má sjá hvort 
skoðanir foreldra væru keimlík skoðunum starfsfólks. Ef svo reynist vera gæti 
innleiðing á agastefnunni verið mun þægilegri og meiri líkur á góðu samstarfi 
milli heimilis og skóla.  

Rannsóknin studdist við blandað rannsóknarsnið, þar sem megindlegum 
og eigindlegum gögnum var aflað með viðeigandi aðferðum. Tekin voru þrjú 
eigindleg viðtöl við aðila frá skólum sem starfa eftir þessum þremur stefnum 
og reynt að öðlast skilning á hvernig unnið er með stefnuna í þeirra skóla og 
hvernig sú stefna var valin. 
 Tveir rýnihópar voru myndaðir úr starfsmannahópi Auðarskóla þar sem 
markmið þeirra var m.a. að ræða stefnurnar og láta í ljós sín viðhorf gagnvart 
þeim. Megindleg könnun var gerð meðal foreldra/forráðamanna nemenda í 
Auðarskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar geta vonandi nýst stjórnendum 
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Auðarskóla við ákvarðanatöku varðandi hvaða stefnu þeir telja réttast að taka 
upp. 

1.2 Tildrög rannsóknar 

Ég hóf störf sem leiðbeinandi í grunnskóladeild Auðarskóla haustið 2016. Ári 
seinna hóf ég nám í Menntunarfræði við Háskólann á Akureyri Í þessari 
rannsókn er sjónum beint að agastefnum og kom það til vegna áhuga míns á 
þeim efnum. Áhuginn spratt út frá áfanga í háskólanum sem fjallaði m.a. um 
fjölbreyttar agastefnur fyrir leik- og grunnskóla á Íslandi. Síðan þá hafa 
agastefnur verið mér hugleiknar og ég hef mikið velt fyrir mér hvernig best sé 
að kenna börnum aga. Sérstaklega í ljósi þess hve stór hluti yngri barna kennslu 
felur í sér leiðbeiningu í félagslegum samskiptum og sú kennsla er oft nátengd 
agastjórnun. Síðar kom upp sú hugmynd að sníða lokaverkefnið mitt að 
agastefnum og þá með það að leiðarljósi að finna hvaða stefna gæti hentað 
Auðarskóla best. Eins og fyrr segir er ekki unnið eftir ákveðinni agastefnu í 
skólanum í dag. En það er von mín að niðurstöður þessarar rannsóknar ýti undir 
faglegt starf í agamálum skólans. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginhluta. Hér í fyrsta kafla, innganginum, hefur 
starf Auðarskóla verið kynnt í grófum dráttum. Fjallað var um markmið 
rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar kynntar. Sagt var frá tildrögum 
hennar og farið yfir stöðu rannsakenda. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan 
bakgrunn stefnanna þriggja sem rannsóknin miðar til og fyrri rannsóknir 
kynntar. Þriðji kafli fjallar um rannsóknaraðferðina sem notuð var. Þar er greint 
frá þátttakendum, gagnaöflun og úrvinnslu gagna ásamt umfjöllun um 
siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla má lesa um helstu niðurstöður og í fimmta 
kafla eru niðurstöðurnar ræddar út frá sjónarhorni rannsakanda og tengdar við 
fyrri rannsóknir. Ritgerðinni lýkur síðan á stuttum lokaorðum. Ritgerðinni 
fylgja fjögur fylgiskjöl. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um þau fræði sem tengjast og liggja að baki 
þessari rannsókn. Farið verður yfir hugmyndafræði þriggja stefna sem 
rannsóknin snýr að. En fyrst verður farið yfir hlutverk agastefna og mikilvægi 
þeirra. Síðan verða stefnurnar kynntar ein af annarri. Byrjað verður á að kynna 
Uppeldi til ábyrgðar, næst SMT-skólafærni og síðast verður farið yfir LÍM.  

2.1 Hlutverk agastefna 

Börn læra reglur samfélagsins og umhverfisins með aðstoð fullorðinna. Með 
góðu uppeldi aðstoðum við börnin til að verða sjálfstæðir einstaklingar svo þau 
geti staðið á eigin fótum og borið ábyrgð á eigin lífi (Hallen og Evenshaug, 
1993, bls. 18). Góður agi bæði heima fyrir og í skólum er undirstaða þess að 
börn læri að tileinka sér góða hegðun. Barnahópur sem alltaf er stjórnlaus og 
mikið um ósætti innan hópsins er ávísun á að þar er lítið hægt að læra (Phealan, 
2002, bls. 175).  

Börn á Íslandi eyða miklum tíma innan skólakerfisins, allt frá leik-
skólaaldri. Vistunartími leikskólabarna hefur t.d. lengst mikið á tímabilinu 
2002-2013. Árið 2002 voru 37% barna með vistun í 7-8 klukkustundir en árið 
2013 var sú tala komin upp í 62% (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014, bls. 
15). Sama er uppi á teningnum hjá grunnskólabörnum en þau eyða að meðaltali 
5,54 klukkutímum í skólanum á dag og svo bætist við sá tími sem þau sinna 
heimanámi og þetta á við 180 skóladaga grunnskólabarna (Kristín Egilsdóttir, 
2012, bls. 15-16). Þar af leiðandi hefur skólakerfið töluverð áhrif á hegðun og 
líðan barna. Mikilvægt er að skapa börnum góðar og þægilegar aðstæður í 
skólanum þar sem þeim líður vel. Hegðun barna og líðan þeirra helst oft í 
hendur. Barni sem líður ekki vel hegðar sér óæskilega. Hegðunarerfiðleikar 
barna og ungmenna geta verið það erfiðasta sem skólar og heimili takast á við. 
Foreldrar og kennarar upplifa sig oft ráðþrota þegar taka þarf á óæskilegri 
hegðun barna (Sólveig Ásgrímsdóttir, 2003, bls. 38). Þess vegna getur verið 
afar mikilvægt fyrir kennara að hafa góð verkfæri sem aðstoða þá við að halda 
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uppi góðum aga í skólum (Walker, Irvin og Sprauge, 1997, bls. 8). Eitt þeirra 
tóla er samræmd agastefna innan skólans. Með því að skólar annað hvort þrói 
sitt eigið agakerfi eða taki upp agastefnu sem hefur verið prófuð í öðrum 
skólum með góðum árangri má draga verulega úr ósamræmdum viðbrögðum 
starfsmanna við óæskilegri hegðun nemenda (Sprauge og Golly, 2008, bls. 30).  

Agastefnur hjálpa þannig til við að samræma viðbrögð starfsfólk skólans 
við hegðun nemenda og þannig geta allir unnið að sama markmiði með sömu 
aðferðum. Þær veita kennurum líka verkfæri, þekkingu og fræði til að takast á 
við hegðun erfiðra nemenda. Það að starfsfólk upplifi að það hafi stjórn á 
aðstæðum og viti til hvaða aðgerða skuli taka, hjálpar mikið til við að halda 
stjórn á sínum hópi (Hagekull og Hammarberg, 2004, bls. 310; Anna Kristín 
Guðmundsdóttir, 2016, bls. 30). 

Í rannsókn Klöru E. Finnsdóttur (2011, bls. 81) kemur m.a. fram að 
kennurum finnist gott að hafa aðferð við agastjórnun sem er heildstæð og að 
þeir geti gengið að því að verklag og ferlar séu fastmótuð. Agastefnur geta 
verið mjög ólíkar og styðjast við mismunandi kenningar og uppeldisfræði. 
Kenningar sem liggja að baki stefnunum eru byggðar á ákveðinni sýn á uppeldi 
og þroska barna og hvernig best sé að leiðbeina þeim með góða hegðun og 
farsæl samskipti við aðra.  
 Þannig að tilgangur agastefna er að ramma inn hvernig taka skuli á 
agavandamálum sem koma upp í skólum. Svo að nemendur og starfsfólk viti 
hvað sé ásættanleg hegðun og hvað ekki. Margar og mismunandi leiðir eru til 
þess. Þó er hægt að segja að þær agastefnur sem teknar eru fyrir í þessari 
rannsókn eigi það sameiginlegt að vera byggðar á ákveðnum kenningum, 
innihaldi nytsamlegan verkfærakassa og mikil reynsla sé komin á notkun þeirra 
bæði hér heima á Íslandi og víðar um heim. 

2.2 Uppeldi til ábyrgðar 

Hér verður áhersla lögð á að útskýra hugmyndir Uppeldis til ábyrgðar. 
Upphafsmaður stefnunnar er hin kanadíska Diane Gossen. Hún byggir stefnuna 
á kenningarfræðilegum grunni dr. Williams Glasser, annars vegar um 
sjálfstjórnarkenninguna (e. control therapy) og hins vegar gæðaskólann (e. the 
quality school movement). Gossen hefur unnið með kennurum víða um heim, 
einkum þó í Kanada og Bandaríkjunum, við að þróa hagnýtar leiðir fyrir skóla 
sem miða að því að hjálpa börnum að tileinka sér sjálfsaga (Gossen, 2007, 
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bls.112–116). Hugmyndafræði Uppeldis til ábyrgðar er mikið notuð hér á landi 
í leik- og grunnskólum en um 120 íslenskar skólastofnanir hafa innleitt 
hugmyndafræðina frá árinu 2000 (Jóna Benedikstdóttir, 2011, bls. 6). 

Meginmarkmið þessarar aðferðar er að kenna börnum ábyrga hegðun og 
sjálfstjórn með því að gefa þeim tækifæri til að leiðrétta mistök sín og kenna 
þeim að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt. Að gera mistök er eðlilegur 
þáttur í lífi okkar allra og mikilvægur þáttur í lærdómsferli mannsins. Því 
ættum við að líta á mistök barna og ungmenna sem ákveðið skref í þroska 
þeirra, þá þarf að gefa þeim tækifæri til að leiðrétta mistök sín á uppbyggilegan 
hátt. Það fæst lítil uppbygging eða lærdómur í því að skamma, refsa eða 
niðurlægja einstaklinga fyrir mistök sín. Skilgreining Gossen á uppbyggingu 
er svona: „Að skapa skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín, snúið aftur 
til hópsins og vaxið við hverja raun” (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 
Hjálmarsson, 2007). Hérna er því lögð áhersla á að þjálfa nemendur í 
ábyrgðarkennd, sjálfsstjórn og að skoða eigin hegðun með því að ræða um 
tilfinningar sínar og þarfir. Lagt er upp með að styrkja einstaklinginn og hjálpa 
honum að móta sína sjálfsmynd út frá sinni eigin sannfæringu en ekki út frá 
skoðunum eða skipununum annarra. Notaðar eru spurningar eins og „hvernig 
manneskjur viljum við vera? Hvað þurfum við að gera til að ná takmarki 
okkar?“.  

Samkvæmt sjálfstjórnarkenningu Glasser getum við aðeins stjórnað okkur 
sjálfum en ekki öðrum. Til þess að hafa stjórn á eigin lífi þurfum við að hafa 
skilning á þörfum okkar. Samkvæmt Glasser (1992) skiptast þarfir mannsins í 
fimm þætti, en þeir eru; ást og umhyggja, áhrifavald og stjórn, frelsi og 
sjálfstæði, gleði og ánægja, öryggi. Þessar þarfir getur verið flókið að uppfylla 
og við höfum mismunandi miklar þarfir í hverjum þætti og sú leið sem hver og 
einn velur til að finna jafnvægi þar á milli er einstök og ákvarðar þannig 
persónuleika okkar (Gossen, 2007, bls. 25-26; Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 
Magni Hjálmarsson, 2007).  

Út frá þessu má segja að ein skýring á áhugaleysi og slökum árangri 
nemenda sé að kennarar og stjórnendur noti ranga hugmyndafræði við stjórnun 
nemenda. Ríkjandi hugmyndafræði hjá mörgum kennurum er „það er ég sem 
ræð“ og kennarar eyða oft miklum tíma í að reyna að stjórna hegðun einstaka 
nemenda í stað þess að leiðbeina eða gefa tækifæri til að leiðrétta hegðunina. 
Þessi aðferð felur í sér valdboð sem fæstir þola vegna þess að hún byggir á 
þvingun sem leiðir til þess að nemandinn verður andstæðingur kennarans 
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(Glasser, 1992, bls. 63). Samkvæmt Glasser er vænlegra fyrir kennara að veita 
sterka og leiðandi forystu og reyna þannig að virkja nemendur með viðræðum, 
lýðræðislegum vinnubrögðum og mæta nemendum sem jafningjum. Í Uppeldi 
til ábyrgðar er ekki notast við neina umbun né refsingu heldur skal kenna 
börnunum að mæta þörfum sínum á ábyrgan og sanngjarnan hátt (Gossen, 
2007, bls. 37).  

Hugmyndafræðin hefur því áhrif á marga þætti skólasamfélagsins og 
greinilegar breytingar verða m.a. á samskiptum starfsmanna við nemendur og 
meðferð agamála innan skólans. Lagt er til að starfsmenn skólans semji saman 
skýrar reglur um óásættanlega hegðun og þrói saman leiðir til að fylgja 
reglunum eftir. Skýr mörk skapa öryggi og traust fyrir nemendur sem er 
nauðsynlegt skólasamfélaginu. Að framfylgja settum reglum er því ekki 
hugsað sem refsing heldur er það yfirlýsing um að hegðunin sem barnið valdi 
sé óæskileg og nauðsynlegt að taka af því ráðin. Í framhaldi af því verður að 
skapa barninu tækifæri til að leiðrétta mistök sín. 

Grundvöllurinn fyrir því að þessi aðferð skapi árangur er að starfsmenn 
skóla byrji hjá sér sjálfum. Starfsfólk verður að afla sér upplýsinga um stefnuna 
með lestri og sækja námskeið í stefnunni. Einnig verða stjórnendur að skapa 
starfsmönnum tækifæri til að æfa sig og prufa aðferðina (Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Þannig skapast skólabragur sem 
einkennist af umhyggju, samheldni og virðingu (Gossen, 2004, bls. 21). 

2.3 SMT-skólafærni 

SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMTO (e. parent management 
training) og er framkvæmd undir merkjum þeirrar þjónustueiningar. 
Samkvæmt heimasíðu PMTO á Íslandi eru 28 skólastofnanir hér á landi sem 
starfa eftir SMT. PMTO styðst við nokkur verkfæri sem hafa verið leiðandi hér 
á landi sem hjálpartæki fyrir uppalendur og hefur reynst foreldrum vel sem 
eiga börn með hegðunarvanda (Margrét Sigmarsdóttir, 2008, bls. 3-4). 
Aðferðin á að stuðla að jákvæðum samskiptum barna og foreldra og hindrar 
erfiða þróun samskipta (Anna Lilja Marshall, 2008, bls. 47). PMTO byggir á 
kenningum Dr. Gerald Patterson og þær hafa verið notaðar í rannsóknir og 
þróunarvinnu um agamál barna frá árinu 1960. Aðferðin hefur verið aðlöguð 
að skólasamfélögum og hafa nokkar úfærslur komið fram. SMT-skólafærni er 
ein þeirra en sú stefna er hafnfirsk útgáfa af PBS (e. positive behavior support). 
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Aðferðin er staðlað stuðningskerfi sem styðst við einfaldar aðgerðir sem 
ætlað er að bæta hegðun og líðan barna. Kerfið á að auka aga og býður upp á 
inngripsaðferðir fyrir alla nemendur skólans í samráði við foreldra (Sprauge 
og Golly, 2008, bls. 4). Markmið SMT í skólum er að kenna og þjálfa 
félagsfærni og þannig má koma í veg fyrir, draga úr eða stöðva óæskilega 
hegðun nemenda. Mikilvægt er að veita jákvæðri hegðun nemenda athygli með 
markvissum hætti og hunsa þá neikvæðu sé það hægt. Öllum nemendum er 
mætt með vinnubrögðum sem hafa verið samræmd og miða að því veita 
jákvæðri hegðun eftirtekt og nálgast nemendur á jákvæðum nótum 
(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). Þeir skólar sem taka upp SMT fá mikla 
leiðsögn og fræðslu í gegnum PMTO miðstöðina á Íslandi. Miðstöðin sér 
einnig um að leggja fyrir svokallaðan SET-lista en það er mælitæki sem metur 
árangur og uppbyggingu SMT-skólafærni í skólum. Þannig er hægt að fylgjast 
markvisst með árangri skóla af stefnunni (Þuríður Sigurðardóttir, Anna María 
Frímannsdóttir, Margrét Sigmarsdóttir og Edda Vikar Guðmundsdóttir 2018, 
bls. 5). 

Gera má ráð fyrir þrenns konar nemendum í skólum. Í fyrsta lagi 
venjulegum nemendum (85 til 90%) sem eiga auðvelt með að læra reglur og 
fara oftast eftir þeim. Í öðru lagi nemendum sem sýna fyrstu merki 
andfélagslegrar hegðunar og eiga hættu á að þróa með sér andfélagslegt 
hegðunarmynstur (7 til 10%). Í þriðja lagi má gera ráð fyrir nemendum sem 
þegar sýna töluverða andfélagslega hegðun og eru í áhættuhópi vegna enn 
frekari vandamála í framtíðinni (3 til 5%). Gert er ráð fyrir að brugðist sé við 
þessum þremur nemendahópum á mismunandi hátt. Pýramídinn á mynd 1 er 
gott hjálpartæki til að fá yfirlit yfir nemendur hvað hegðun varðar. Það er 
vandasamt að raða nemendum í pýramídann því mat starfsmanna getur verið 
mjög mismunandi á því hvar í píramídanum hver nemandi á heima. 
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Mynd 1 Þriggja þrepa forvarnarlíkan (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006) 
 

Starfsmenn sjá um að raða nemendum í pýramídann og finna þannig út 
hverjir gætu þurft frekari aðstoð á hverjum tíma. Starfsfólk þarf að hafa í huga 
að miða ekki við hegðun þeirra þann daginn sem það fyllir út heldur fara yfir 
hegðun nemandans yfir lengri tíma og skoða hvernig viðkomandi gengur að 
læra reglurnar og fara eftir þeim. Í efsta lagi píramídans er þumalputtareglan 
sú að þeim nemendum sem raðað er þar á að koma í lausnateymi og/eða 
einhvers konar stuðning/úrræði innan eða utan skólans. Samstarf við foreldra 
er mikilvægt og einstaklingsmiðaðar aðgerðir eiga að vera í gangi. Rannsóknir 
hafa sýnt góðan árangur af SMT og að hægt sé að breyta hegðun nemenda til 
hins betra ef kennarar eru samstíga og í góðum samskiptum við foreldra (Anna 
María Frímannsdóttir, 2006, bls. 4; Luiselli, Putnam, Handler og Feinberg, 
2005, bls. 187). Í miðlagi pýramídans eru nemendur sem eiga erfitt með að 
tileinka sér reglurnar og fara eftir þeim. Nemendurnir þurfa einstaklings-
kennslu á reglum og mikinn stuðning, hvatningu og styrka bekkjarstjórnun. Ef 
ekki er brugðist við eru þau líkleg til að þróa mér sér mjög neikvæða hegðun. 
Með réttum viðbrögðum eru þau líkleg til að komast í neðsta lagið, en það er 
fjölmennast. Þar eru nemendur sem læra og tileinka sér reglurnar og fara eftir 
þeim í flestum tilfellum (Anna María Frímannsdóttir, 2006, bls. 2-4). 

SMT er ætlað að stuðla að jákvæðum samskiptum nemenda og kennara 
og hindra erfiða þróun í samskiptum þessara aðila (Anna Lilja Marshall, 2008, 
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bls. 47). Ávallt skal veita jákvæðu hegðuninni meiri gaum en þeirri neikvæðu. 
Skráning og eftirlit á jákvæðri og neikvæðri hegðun er hluti af aðferðinni en 
með því að hafa yfirlit yfir hegðun barna má grípa fyrr inn í þegar barn fer að 
sína óæskilega hegðun ítrekað. Þannig hafa kennarar betra yfirlit yfir hegðun 
nemenda. Ef nemendur sýna ítrekuð hegðunarbrot þarf að grípa inn í, leita að 
rót vandans og veita þeim sérstakan stuðning (Luiselli o.fl., 2005, bls. 187). 

Í SMT er stuðst við „verkfæri“ til að halda uppi góðum aga (Skóla-
skrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). Þessi „verkfæri“ eru hjálpartæki kennara til að 
hafa stjórn á hegðun barna (Margrét Sigmarsdóttir, 2002, bls. 21). Í SMT er 
talað um verkfærakistuna, í henni eru átta tól sem vinna öll saman að bættum 
aga í skóla, þau eru: hvatning, mörk, lausnarleit, eftirlit, jákvæð samvera, 
afskipti, fyrirmæli og virk samvera (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). 

Hugmyndafræðin segir að best sé að innleiða SMT markvisst í upphafi 
skólagöngu nemenda sem er þá strax í leikskóla. Börn í leikskólum flokkast 
einnig undir nemendur og eru flest tilbúin að móttaka og tileinka sér það sem 
kennarar miðla til þeirra (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). Með því að 
byrja SMT í leikskólum er strax unnið með nemendum að bættri og réttri 
hegðun. Einnig er fyrr hægt að grípa inn í hegðunarvanda hjá einstaka 
nemendum þar sem kennarar nýta sér þríhyrninginn til að hafa yfirsýn yfir 
nemendahópinn og geta hjálpað þeim sem lenda í „áhættuhópi“ með 
markvissum hætti og hafa viðeigandi verkfæri til að vinna með einstaklingum 
í samvinnu við foreldra. Með því að samræma vinnubrögð allra starfsmanna, 
setja skýr mörk, gefa nemendum skýr fyrirmæli og hvetja nemendur áfram má 
fækka alvarlegum hegðunarerfiðleikum þegar komið er í grunnskóla og efri 
stig hans (Anna María Frímannsdóttir, 2006, bls. 4).  

Næst verður fjallað stuttlega um þrjú mikilvægustu verkfærin sem eru 
notuð í SMT. Það eru fyrirmæli, hvatning og mörk. Þessi verkfæri eru talin 
hafa mestu áhrifin af þeim átta sem voru talin upp hér ofar (Margrét Sigmars-
dóttir, 2002, bls. 21). 

 
Fyrirmæli (e. requests) 

Fullorðið fólk á það til að gefa börnum óskýr fyrirmæli og oftast er það gert 
ósjálfrátt eða án þess að gera sér grein fyrir því hvernig börn skilja fyrirmæli. 
Þegar við gefum skýr fyrirmæli segjum við nákvæmlega hvað það er sem 
barnið á að gera og bútum jafnvel fyrirmælin niður í nokkrar einingar. 
Fyrirmæli þurfa að vera skýr svo börn viti til hvers er ætlast af þeim 
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(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). Þegar kennarar gefa skýr fyrirmæli er 
nemendum alveg ljóst um hvað er beðið og hafa ekki annað val en að hlýða 
(Patterson og Forgatch, 1987).  
 
Hvatning (e. encouragement) 
Með því að nota félagslega hvatningu á borð við hrós er hægt að ná fram 
æskilegri hegðun hjá barni. Það krefst hins vegar mikillar athygli frá 
kennaranum og mikilvægt er að beina hrósinu að jákvæðri hegðun barnsins. 
Því oftar sem barn fær hrós og hvatningu vegna jákvæðrar hegðunar eykst sú 
hegðun. Þegar kenna á nýja hegðun eða reglu verður hvatningin til barnsins að 
koma strax og til að viðhalda hegðuninni verður hvatning að koma reglulega, 
þannig aukast líkurnar á því að hegðunin lærist og verði sjálfvirk 
(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006; Sprague og Golly, 2008, bls. 133).  

Hrós er árangursrík og jákvæð hvatning sem eykur sjálfstraust nemenda. 
Mikilvægt er að hrós sé nákvæmt, einfalt og hreinskilið svo nemendur viti fyrir 
hvað er verið að hrósa. Hrós má ekki vera fylgt eftir með neikvæðum 
athugasemdum. Hrósa þarf nemanda fyrir það sem hann gerir en ekki fyrir það 
sem hann er. Dæmi: „Ég sé að þú notaðir mikið af rauðum lit í þessa fallegu 
mynd“ en ekki „Þú ert svo góður í að teikna“.  

Umbun er annar liður í hvatningu. Hægt að setja upp umbunarkerfi bæði 
fyrir einstaka nemendur og hópinn í heild (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 
14-15). Hópurinn safnar þá saman „stigum“ sem þau fá fyrir að sýna jákvæða 
hegðun og þegar þau hafa náð ákveðið mörgum stigum er gefin umbun fyrir 
allan hópinn. Umbunin þarf að vera fyrirfram ákveðin svo nemendur viti að 
hverju þau eru að stefna. Sama gildir um einstaklingsumbunarkerfi. Nemandi 
þarf að vita að hverju hann er að stefna og hvað hann þarf að gera til að fá það 
(Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 18-20). 

 
Mörk (e. setting limits) 

Mikilvægt er að setja börnum mörk svo þau viti hvað þau mega gera og hvað 
ekki. Afleiðingarnar þurfa einnig að vera skýrar svo börnin viti hvað er í húfi 
fari þau ekki eftir endurteknum skýrum fyrirmælum (Margrét Sigmarsdóttir, 
2005, bls. 22; Sprague og Golly, 2008, bls. 156). Þannig má draga úr og jafnvel 
stöðva óæskilega hegðun barna. Mörk þurfa að vera sett með mildum og 
sanngjörnum afleiðingum (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, 2006). Ef barn fer 
ekki eftir fyrirmælum þarf að skýra út fyrir barninu hver óæskileg hegðun þess 
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er og gefa barninu aðvörun. Haldi barnið áfram þrátt fyrir aðvörun getur 
einvera eða forréttindamissir fylgt á eftir. Forréttindamissir getur t.d. verið að 
missa af umbun eða eitthvað sem því þykir eftirsóknarvert. Afleiðingar þurfa 
að vera skýrar og í samræmi við brotið. Nemendur þurfa að vita hvað felst í 
því að fara ekki eftir settum reglum. En það verður að gæta þess að einblína 
ekki of mikið á neikvæðu hegðunina. Hvatning og hrós vega mest þegar unnið 
er að bættri hegðun nemenda (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 29). 

2.4 Leiðtoginn í mér 

Hugmyndafræði leiðtogans í mér er byggð á bókinni 7 habits of highly effective 
people eftir Stephen R, Covey (1989) í henni eru sett fram sjö hagnýt gildi og 
venjur sem fólk ætti að tileinka sér til að ná fram árangri og ánægju í sínu eigin 
lífi. Fyrirtækið Franklin Covey á Íslandi fer fyrir verkefninu Leiðtoginn í mér 
hérlendis en þetta er alþjóðlegt fyrirtæki á sviði stjórnendaþjálfunar, ráðgjafar 
og rannsókna á árangri einstaklinga, liðsheildar og vinnustaða. Á heimasíðu 
þeirra kemur fram að verkefnið sé hugsað sem heildrænt umbreytingarlíkan 
fyrir skóla sem byggir á rannsóknum á breytilegri menningu skólasamfélaga. 
Markmiðið sé að efla félagsfærni, tilfinningagreind og mannleg samskipti 
nemenda auk þess að bæta námsárangur og efla áhuga og vilja til þess að vera 
þátttakandi í leik og starfi (Franklin Covey Iceland, e.d.). Um 4000 skólar í yfir 
80 löndum starfa eftir hugmyndafræði LÍM til að efla skólamenningu, 
tilfinningagreind og námsgetu barna (Leader in me, e.d.).  

Það sem helst greinir LÍM frá öðrum skólastefnum og þróunar-
verkefnum er áherslan á leiðtogafærni (Education direction, e.d.). Markmiðið 
er að hjálpa hverjum einstaklingi að blómstra og finna sína styrkleika svo þeir 
geti orðið besta útgáfan af sjálfum sér. Í grunninn byggir hugmyndafæðin upp 
skilning og færni hjá börnunum til að þau geti borið ábyrgð á eigin 
ákvörðunum og þannig mótað líf sitt til hins betra. Samhliða því þroskast 
samskiptahæfni nemenda og starfsfólks. 

Sem áður segir styðst þetta verkefni við sjö venjur og gott er að ímynda 
sér ferlið í þrepum. Hvert þrep endurspeglar eina venju sem býður upp á 
stigvaxandi og samþætta nálgun til þess að ná árangri jafnt persónulega og 
félagslega. Þrep fyrir þrep eiga þessar sjö venjur að færa börn frá ósjálfstæði 
til sjálfstæðis og þaðan til aukinnar samvirkni (Covey, 2014, bls 4). Venjurnar 
7 eru upphaflega gerðar fyrir fullorðna til þess að ná sem bestum árangri í lífinu 
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en þær hafa verið aðlagaðar börnum og þroska þeirra og eru þar nefndar 
Leiðtoginn í mér (Covey, 2014, bls. 4). Fyrstu þrjár venjurnar mynda grunninn 
sem seinni fjórar byggja á. Mikilvægt er því að hafa sterkan grunn og góðan 
skilning á fyrstu þremur venjunum svo hægt sé að tileinka sér framhaldið. 
Grunnurinn beinist að einstaklingnum, persónulegum sigrum, hvernig hægt sé 
að móta sterka sjálfsmynd og standa með sjálfum sér. Fjórar síðustu venjurnar 
tengjast því hvernig einstaklingurinn getur unnið með öðrum og aðrir geta 
treyst á einstaklinginn. Hér fyrir neðan verður farið stuttlega yfir hverja venju 
fyrir sig.  

 
Venja 1- Taktu af skarið (e. be proactive) 

Þar er lögð áhersla á að hafa frumkvæði og að maður sé ábyrgur fyrir eigin lífi. 
Við stjórnum hegðun okkar og hvernig við bregðumst við aðstæðum. Þá er 
mikilvægt að þekkja áhrifahringinn sinn og einblína á hann. Þeir þættir sem 
við höfum áhrif á í lífinu eru innan áhrifahringsins. Þeir þættir sem við höfum 
ekki áhrif á eru fyrir utan. Þegar einstaklingur er próaktívur einblínir hann á 
þættina sem hann getur haft áhrif á og hefur ekki áhyggjur af því sem hann 
getur ekki haft áhrif á. Þannig aukast áhrif okkar. Til dæmis láta sumir 
aðstæður hafa áhrif á skap sitt og hegðun, ef það springur dekk á leiðinni í 
vinnuna þá gæti viðkomandi verið í vondu skapi. En aðstæður eins og sprungið 
dekk er eitthvað sem við getum ekki haft áhrif á, dekkið er sprungið. Það eina 
sem við getum haft áhrif á er hvernig við bregðumst við (Covey, 2016, bls. 92-
94). Við sjálf höfum frumkvæði og ábyrgð á að láta hlutina gerast. Við 
stjórnum okkur sjálf og eigum að bera ábyrgð á því hvernig við bregðumst við 
áreiti eða aðstæðum sem koma upp. Hér er mikilvægt að kenna börnum að 
staldra við áður en þau bregðast við, stoppa og hugsa hvernig ætla ég að svara, 
hvað ætla ég að gera næst. Þau hafa frelsið til að velja hvernig þau bregðast 
við aðstæðum lífsins. Þetta er megináherslan í venju eitt sem og að tileinka sér 
virkt tungutak. Þegar við notum virkt tungutak höldum við ró okkar, tökum 
ábyrgð og einblínum á lausnir. Óvirkt tungutak einkennist hins vegar þannig 
að við tökum ekki ábyrgð á gjörðum okkar heldur kennum öðrum um, reiðumst 
jafnvel og segjum hluti sem við sjáum eftir (Covey, 2016, bls. 94-96). Sjá dæmi 
um virkt og óvirkt tungutak á mynd tvö (Covey, 2016, bls. 95). 
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Mynd 2 Dæmi um virkt og óvirkt tungutak 
 

Einstaklingur sem hefur tileinkað sér venju eitt tekur frumkvæði og 
stendur við það sem hann segir. Hann getur sett sér markmið og unnið sjálfur 
að því og þannig styrkist viðkomandi sem einstaklingur. Ef einstaklingurinn 
gerir mistök þá tekur hann ábyrgð á þeim, leiðréttir þau ef hægt er og kennir 
ekki öðrum um (Covey, 1989, bls. 82). 

 
Venja 2- Í upphafi skal endinn skoða (e. begin with end in mind) 
Þessi venja snýr að því að skilja hvert maður stefnir og læra að setja sér 
markmið með athöfnum sínum. Covey (1989) fjallar um yfirlýst markmið (e. 
mission statement) í tengslum við þessa venju. Þegar einstaklingur lifir 
samkvæmt venju tvö skapar hann sína eigin framtíð. Hvort sem við erum að 
hugsa um niðurstöðu fundar, sambands eða lífsins í heild. Þegar við höfum 
skýr markmið er mikilvægt að sjá fyrir sér útkomuna því þá er auðveldara að 
finna út hvaða leið er best að fara til að ná settu markmiði. Árangursríkir 
einstaklingar byrja á að skoða endann í upphafi í öllu því sem þeir taka sér fyrir 
hendur (Covey, 2016, bls. 113).  

 
Venja 3- Að forgangsraða (e. put first things first) 

Til að ná markmiðum sínum þarf að forgangsraða rétt og hefur maður skýr 
markmið og tekur af skarið ætti það að vera auðvelt því viðkomandi veit hvert 
hann stefnir. Hér reynir því mest á sjálfsstjórnina og geta sagt „já“ eða „nei“ 
eftir því sem á við hverju sinni (Covey, 1989, bls. 167). Einstaklingur sem lifir 
eftir venju þrjú skipuleggur tímann sinn í kringum það sem er mikilvægast og 
gerir sér grein fyrir þáttum sem eru ekki mikilvægir. 
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Venja 4- Sigrum saman (e. think win-win) 
„Sigrum saman“ er viðhorf sem einstaklingurinn velur að hugsa eftir. Hann 
leitar að sameiginlegri lausn sem mætir þörfum allra aðila svo enginn tapi á 
aðstæðunum. Þá er mikilvægt að hafa hagsmuni allra í huga og gæta að því að 
allir séu ánægðir og líði vel með þá ákvörðun sem er tekin. Hér á enginn að 
græða á kostnað annarra heldur er hugsunin sú að nóg sé fyrir alla. Heiðarleiki, 
jákvætt hugarfar og traust samskipti eru eiginleikar sem koma fram hjá þeim 
aðilum sem hugsa „sigrum saman“ (Covey, 2016, bls. 219-222). Þessi hugsun 
er góð og mikilvæg í hópa- og teymisvinnu.  

 
Venja 5- Skilningsrík hlustun (e. seek first to understand)  

Samskipti eru einn mikilvægasti þátturinn í nútímalífi. Stór hluti af okkar 
daglega lífi fer í samskipti við annað fólk. Til að geta haft áhrif, leiðbeint og 
aðstoðað hvort annað þurfum við að geta skilið sjónarmið annarra og miðlað 
okkar eigin. Fyrsta skrefið er að hlusta svo fólk upplifi skilning, treysti þér og 
sé tilbúið að móttaka það sem þú hefur að segja. Þannig aukast áhrif þín og 
traust til þín eflist. Oft erum við ekki að hlusta heldur bíðum færis til að segja 
okkar hugmyndir eða skoðannir og þær eru jafnvel ekki í takt við það sem 
einstaklingurinn er að reyna að segja okkur (Covey, 2016, bls. 265-269). Venja 
fjögur og fimm haldast í hendur því ef ætlunin er að sigra saman þá þurfa allir 
aðilar að nota skilningsríka hlustun. 

 
Venja 6- Samlegð (e. synergize)  

Við vinnum betur sem heild og saman getum við komist yfir stærri verkefni 
með betri árangri heldur en að vinna verkið einn. Hægt er að líkja samlegð við 
tónlist. Einn einstaklingur er píanó, svo bætist við tromma og gítar og úr verður 
magnað samspil. Með skapandi samvinnu og samlegð vinna allir saman að 
sama markmiði og þannig finnst lausn sem er best fyrir alla (Covey, 2016, bls. 
296-299). Þegar við vinnum með öðrum að lausn vandamála skapast 
möguleikar sem eru betri en þeir sem þú hefðir fundið sjálfur. Þegar við 
vinnum með árangursíkum hætti með öðrum þá leitum við eftir og fögnum 
mismunandi styrk og eiginleika sem hver og einn kemur með í hópinn. Við 
leitumst eftir og njótum góðs af ólíkum styrk allra og virðum fjölbreytileikann. 
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Venja 7- Skerptu sögina (e. sharpen the saw) 
Síðasta venjan snýr að því að gefa sjálfum sér tíma til að skerpa sögina, eða 
rækta sjálfan sig. Líkt og við brýnum bitið á söginni þegar hún er hætt að bíta 
þá þurfum við að endurhlaða okkur sjálf og hugsa vel um andlegu og líkamlegu 
hlið okkar. Venja sjö heldur utan um allar hinar venjurnar og sér til þess að þær 
virki. Það er mikilvægt að taka tíma daglega til að endurnæra huga, hjarta, 
líkama og sál og með því gerum við öllum öðrum venjum kleift að virka. 
Mikilvægasta eign okkar erum við sjálf og það má ekki hundsa hana. Maður 
finnur út hvað veitir manni hamingju og nýtir það til að styrkjast á sem flestum 
sviðum (Covey, 2016, bls. 316).  

Þegar kenna á börnum og unglingum venjurnar er stuðst við svokallað 
„Leiðtogatré“ eða „Venjutré“. Þar er sýnt með myndrænum hætti hvernig 
venjurnar byggja allar á hverri annarri. Leiðtogatré er stór hluti af sýnileika 
verkefnisins því tréð er oft vel sýnilegt á veggjum skólanna. Með því líkjum 
við sjálfum okkur við tré þar sem fyrstu þrjár venjurnar mynda ræturnar því 
mikilvægt er að byrja hjá sjálfum sér og öðlast persónulegan sigur. Venjur 
fjögur til sex eru settar fram sem stofn trésins því stofninn byggir á rótunum 
og þannig er hægt að vinna að félagslegum sigrum. Að lokum er trjákrónan 
tákn fyrir sjöundu og síðustu venjuna. Ef laufblöðin okkar eru ekki falleg 
þurfum við að breyta til, líta inn á við og leita að rót vandans. Tréð hentar því 
börnum mjög vel til þess að útskýra venjurnar og tilgang þeirra (Covey, S. R., 
Covey, S, Summers og Hatch, 2014; Franklin Covey Education, 2018). 

2.5 Samantekt og tenging við fyrri rannsóknir 

Hér að ofan var farið yfir helstu þætti hverrar agastefnu. Ljóst er að þær eru 
ólíkar og leggja áherslur á mismunandi gildi. Þær styðjast við ólíkar hugmyndir 
um uppeldi og aga barna. Uppeldi til ábyrgðar notast við uppbyggingu sem 
snýst um að barn leitar inn á við í sitt eigið sjálf til þess að finna út hvernig 
manneskja það vill vera og hvernig það þarf að breyta sinni hegðun til þess að 
ná því markmiði. Börnunum er hér gefið tækifæri til að leiðrétta mistök sín. 
Uppeldi til ábyrgðar hafnar þeirri hugmynd að hægt sé að stjórna öðrum heldur 
getum við aðeins stjórnað sjálfum okkur. SMT-skólafærni gengur hins vegar í 
hina áttina og telur að hægt sé að stjórna hegðun barna með utankomandi 
þáttum og beinni kennslu í æskilegri hegðun. Mikilvægt sé að styrkja og hvetja 
börn þegar þau sýna æskilega hegðun til þess að hegðunin lærist. Hrós er ein 
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áhrifamesta leiðin til að hvetja börn en gæta verður að hrósa rétt því of mikið 
af innantómu hrósi getur haft öfug áhrif á barnið og því er mikilvægt að finna 
hinn gullna meðalveg (Margrét Sigmundsdóttir, 2002). Með því að kenna 
reglur, setja mörk, nota skýr fyrirmæli og jákvæða hvatningu læra börn 
æskilega hegðun (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 18-20). Markviss kennsla 
á æskilegri hegðun með jákvæðri styrkingu hefur skilað árangri. Rannsóknir 
hafa sýnt fram á verulegan árangur með agastefnum á borð við SMT/PMTO 
og öðrum sem byggja á grunni hagnýttrar atferlisfræði. Mikil fækkun verður á 
skráningum vegna agamála, það dregur úr skemmdarverkum, ljótu orðbragði, 
ofbeldishegðun minnkar, færri tilvísanir verða til sérfræðinga og mælanlegur 
árangur verður í námi (Sprague og Golly, 2008, bls. 5, Lusielli o.fl., 2005, bls. 
189-195, Scott og Barett, 2004, bls. 23). 

LÍM byggir á sjö venjum sem eiga að hjálpa manni að ná fram árangri 
og ánægju í eigin lífi (Covey, 2014, bls. 4). LÍM styðst ekki við nein verkfæri 
líkt og hinar tvær stefnunar sem hafa mótað sér verkfæri og verkferla þegar 
kemur að agamálum. LÍM svipar mjög til Uppeldis til ábyrgðar að því leyti að 
báðar stefnurnar snúa að uppbyggingu og hvetja börn til að líta inn á við og 
spyrja sjálf sig „hvernig manneskja vil ég vera“. Venjurnar 7 má nota sem 
leiðarvísi fyrir börn og fullorðna til að ná markmiðum sínum og vinna með 
öðrum og finna sameiginlega lausn þar sem allir vinna. Stefnurnar hafa allar 
sama markmið en vinna að því með mismunandi leiðum. Markmiðið er að 
samræma viðbrögð starfsfólks skólans við hegðun nemenda svo allir vinni að 
sama markmiði með sömu aðferðum. Með agastefnum fá starfsmenn verkfæri, 
þekkingu og fræðslu til að takast á við hegðun erfiðra nemenda og geta gengið 
að því að verklag og ferlar séu fastmótuð. Það að stafsfólk upplifi að það hafi 
stjórn á aðstæðum og viti til hvaða aðgerða skuli taka hjálpar mikið við að 
halda stjórn á sínum hópi (Hagekull og Hammarberg, 2004, bls. 310; Anna 
Kristín Guðmundsdóttir, 2016, bls. 30). Í rannsókn Klöru E. Finnsdóttur (2011, 
bls. 81) kemur m.a. fram að kennurum finnist gott að hafa aðferð við 
agastjórnun sem er heildstæð og að þeir geti gengið að því að verklag og ferlar 
séu fastmótuð. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á því hvernig foreldrar upp-
lifa skólagöngu barna sinna (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 
2008). Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem miða að einstökum skólum 
eða einstökum þáttum í samstarfi heimilis og skóla (Ólöf Karla Þórisdóttir, 
2018; Anna Kristín Guðmundsdóttir, 2016; Klara E. Finnbogadóttir, 2011). 
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Rannsóknir á samstarfi foreldra og leikskóla sýna að stór hluti þeirra samstarfs 
felst í því að foreldrar mæti og séu til staðar fyrir barnið á skipulögðum 
viðburðum í leikskólanum. Fram kom að erfitt væri að fá foreldra til virkari 
þátttöku í daglegu starfi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Arna H. Jónsdóttir 
og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Bent var á að ef foreldrar þekktu betur til stefnu 
og starfs leikskólanna væru þeir ef til vill virkari í daglegu starfi þeirra þótt 
tímaskortur foreldra virðist oft hamla þátttöku þeirra (Anna Magnea 
Hreinsdóttir, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Með þessar niðurstöður í huga 
er mikilvægt að halda stefnunni sem verður fyrir valinu í þessari rannsókn á 
lofti og reyna að stuðla sem best að kynningu hennar til að auka þátttöku og 
virkni foreldra í skólasamfélaginu. Lee og Bowen (2006) komust að því að 
betur menntaðir foreldrar í Bandaríkjunum höfðu meiri samskipti við skólann 
en minna menntaðir foreldrar. Það verður áhugavert að sjá hvort niðurstöður 
þessarar rannsóknar styðji við niðurstöður Lee og Bowen. Í rannsókn 
Andersson (2004) í Svíþjóð kom fram að kennurum fannst erfiðast að ná til 
foreldra sem höfðu önnur viðhorf en þeir sjálfir, höfðu aðra sýn á skóla og 
uppeldi, áttu börn sem áttu í erfiðleikum eða voru neikvæðir eða hræddir við 
skólann. Mismunandi bakgrunnur foreldra getur haft áhrif á hvenær, hvers 
vegna og hvernig foreldrar taka þátt í námi barna sinna.  
 Þegar skólar ákveða að fara í einhvers konar breytingastarf líkt og að 
taka upp agastefnu er að mörgu að huga ef stjórnendur vilja gæta þess að 
breytingarnar falli vel að öllum þáttum skólasamfélagins. Sergiovanni (2009) 
bendir á mikilvægi þess að allir starfsmenn séu þátttakendur í skólastarfinu og 
mótun þess. Skólastjórnendur eigi að skapa aðstæður þar sem hugmyndir allra 
starfsmanna fá að koma fram, það sem þeir vilja að áorkist með vinnu þeirra 
og að þau gildi eða leiðarljós sem þeir hafa séu sýnileg (Sergiovanni, 2009). 
Fræðimenn hafa sýnt fram á með rannsóknum að dreifð forysta (e. distributed 
leadership) stuðlar að framþróun í starfi skóla og bættum námsárangri nem-
enda. Þegar skólastjórar gefa öðrum stjórnendum eða kennurum tækifæri til að 
vera í forystu hefur það jákvæð áhrif á gæði samskipta og góð áhrif á kennslu 
(Hoy og Miskel, 2008). Dreifð forysta felur einnig í sér að ákvarðanataka á að 
vera sameiginleg í starfsmannahópnum og valdið dreift fremur en að það sé í 
höndum stjórnandans eins. Stjórnandinn hvetur til samstarfs og samvinnu 
innan hópsins fremur en samkeppni (Hoy og Miskel, 2008). Það getur því skipt 
miklu máli fyrir breytingar í skólastarfi að starfsmenn hafi haft tækifæri til að 
koma sínum skoðunum á framfæri og taka þátt í breytingaferlinu því 
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stuðningur starfsfólks getur ráðið úrslitum um hvort innleiðing og notkun 
gengur upp eða ekki (Sirrý Hrönn Haraldsdóttir, 2011 bls. 35). 
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3. Aðferðafræði rannsóknar 
Í þessum kafla er aðferðafræðin sem notast var við í rannsókninni útskýrð og 
greint verður frá helstu kostum þeirrar aðferðar en einnig þeim takmörkunum 
sem henni fylgja. Þar sem rannsóknin styðst við blandaðar rannsóknaraðferðir 
verður fyrst gerð grein fyrir þeim þáttum sem snúa að eigindlega hluta 
rannsóknarinnar, þátttakendum, framkvæmd, gagnaöflun og greiningu gagna. 
Þar á eftir verður farið yfir megindlega hluta rannsóknarinnar, framkvæmd 
hennar, úrtak, gagnaöflun og greiningu gagna. Að lokum er umfjöllun um 
siðferðislegar kröfur rannsóknarinnar og réttmæti hennar. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð þessarar rannsóknar var ákveðið að styðjast við blandað rann-
sóknarsnið (e. mixed methods design) til þess að nýta styrkleika beggja aðferða, 
þ.e. megindlegra rannsóknaraðferða (e. quantitative research methods) og 
eigindlegra rannsóknaraðferða (e. qualitative research methods). Creswell 
(2012, bls. 535) segir að rannsókn sem styðst við blandaðar aðferðir sé rann-
sóknarsnið sem aflar mismunandi tegundum gagna og greinir þau í sitthvoru 
lagi með því að nota bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir í sömu 
rannsókn. Tilgangurinn er því að skilja betur viðfangsefni rannsóknarinnar og 
með því að nota báðar aðferðir fæst einnig betri skilningur á rannsóknar-
spurningum heldur en með hvorri aðferð fyrir sig.  

Teddlie og Tashakkori (2009, bls. 137-139) setja fram þrenns konar rök 
fyrir ávinningi þess að nota blandað rannsóknarsnið. Í fyrsta lagi veitir blandað 
rannsóknarsnið rannsakendanum möguleika á að setja fram tvenns konar 
rannsóknarspurningar. Annars vegar eigindlega spurningu þar sem markmiðið 
er t.d að skilja félagslegt ferli, upplifun eða reynslu einstaklinga á einhvers-
konar atburðum. Þessi aðferð nær til mun færri þátttakenda en rannsakandinn 
fær dýpri innsýn á upplifun viðkomandi á viðfangsefninu. Hins vegar er 
markmiðið með megindlegum spurningum að kanna ákveðnar tilgátur þar sem 
orsakalögmál er fundið í því skyni að reyna heimfæra niðurstöður á stærra 
þýði. Í öðru lagi má draga sterkari niðurstöður af rannsókn með blönduðu 
rannsóknarsniði. Ef fleiri en ein aðferð er notuð minnka líkur á því að skekkjur 
í aðferðinni sjálfri komi að sök. Í þriðja lagi býður blandað rannsóknarsnið upp 
á fleiri ólík sjónarmið. Þó geta takmarkanir á aðferðinni auðveldlega komið 
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upp ef ekki er vandað vel til verka þegar farið er af stað með blandaða 
rannsóknaraðferð. Rannsakandi þarf að kunna eitthvað fyrir sér í margskonar 
aðferðum. Þegar unnið er með blandaðar aðferðir getur gagnaöflun orðið 
nokkuð viðamikil, erfitt að halda utan um gögn og túlka niðurstöður (Sigurlína 
Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Styrkleikar þessa rannsóknarsniðs 
vegur upp á móti mörgum takmörkunum. Sérstaklega í ljósi þess að það hentar 
best til að svara rannsóknarspurningunum því hvorki eigindleg aðferð né 
megindleg aðferð dugar ein og sér. 
 Til eru nokkar leiðir til að blanda saman aðferðum svo útkoman verði 
heildstæð og hægt sé að tala um blandaðar aðferðir (Creswell, 2012, bls. 536-
537). Hér var hins vegar notast við samleitandi snið (e. convergent parallel 
design) en það gengur út á að afla mismunandi tegundum gagna, greina síðan 
gögnin hver í sínu lagi og tengja saman í umræðunni (Sigurlína Davíðsdóttir 
og Anna Ólafsdóttir, 2013). Tekin voru þrjú hálf-opin viðtöl við forsvarsmenn 
þriggja skóla en hver og einn þessara skóla starfar eftir agastefnu sem er til 
skoðunar hér. Stuðst var við viðtalsramma í framkvæmd þeirra. Viðtölin voru 
hljóðrituð, afrituð orðrétt og síðan þemagreind með viðeigandi kóðum. Tveir 
rýnihópar voru myndaðir úr starfsmannahópi Auðarskóla, sex manns í hvorum 
hópi. Viðtöl við þessa tvo rýnihópa voru sömuleiðis tekin upp, afrituð orðrétt 
og síðan þemagreind. Rafrænn spurningarlisti var síðan sendur á foreldra/ 
forráðamenn nemenda við Auðarskóla og gögnin sett fram með lýsandi 
tölfræði.  

Að lokum verða niðurstöður úr báðum rannsóknum skoðaðar og þær 
tengdar saman í umræðunni. Rannsókninni er því skipt í tvo hluta. Þar sem 
eigindlegi hlutinn er stærri í rannsókninni þá mun hann hafa meira vægi í næstu 
köflum en sá megindlegi 

3.2 Eigindlegur hluti rannsóknar 

Eigindlegi hluti rannsóknarinnar saman stendur af tveimur viðtalsaðferðum 
annars vegar rýnihópum og hins vegar einstaklingsviðtöl. Fyrst voru tekin þrjú 
hálf-opin viðtöl við forsvarsmenn skólanna þriggja, þeir verða kynntir betur í 
kafla 3.2.1. En sú tegund viðtala felur í sér að rannsakandinn er með ákveðinn 
viðtalsramma en gefur þó tækifæri til að fylgja eftir því sem viðmælandinn 
segir og breyta spurningum eftir flæði viðtalsins. Kostur hálf-opinna viðtala er 
meðal annars sá að þátttakendur hafa tækifæri til þess að gefa góð og ítarleg 
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svör, samskipti rannsakanda og þátttakanda geta orðið nokkuð persónuleg og 
þau veita ákveðinn sveigjanleika sem verður til þess að rannsakandinn getur 
elt viðmælandann og spurt spurninga sem ekki voru skipulagðar fyrirfram 
(Braun og Clarke, 2013, bls. 37; Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 140; Lichtman, 
2013, bls. 31). Gallinn við slíka aðferð er sá að undirbúningur og viðtölin sjálf 
taka yfirleitt langan tíma auk þess sem úrvinnsla og greining á viðtölunum 
getur verið flókin og vandasöm (Braun og Clarke, 2013, bls. 37).  

Um leið er þetta þó góð aðferð til að skoða ákveðinn veruleika eða 
fyrirbæri sem hefur ekki verið skoðað ofan í kjölinn áður. Tilgangur 
eigindlegra rannsókna er hins vegar ekki að sanna tiltekna kenningu eða 
ákvarða skýr tengsl milli þátta heldur frekar að varpa ljósi á samskonar eða 
ólíkar upplifanir fólks í ákveðnum aðstæðum. Þær eru því jafn raunverulegar 
og rökréttar og megindlegar rannsóknir þar sem sú þekking sem af þeim hlýst 
byggir á gögnum sem safnað hefur verið með tilteknum og skýrum hætti. 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir gera ráð fyrir að ekki sé einn sannleikur eða 
ein rétt útgáfa af raunveruleikanum eða þekkingu. Út frá þessum þáttum hefur 
rannsóknaraðferðin verið gagnrýnd, þá sérstaklega af þeim sem aðhyllast 
frekar megindlegar rannsóknaraðferðir og ganga þeir jafnvel svo langt að segja 
að eigindlegar rannsóknaraðferðir geti ekki talist til alvöru rannsóknaraðferða 
(Braun og Clarke, 2006, bls 79). Með því að framkvæma hálf-opin viðtöl fæst 
dýpri skilningur á viðhorfum viðmælenda og þeir hafa betra tækifæri til að tjá 
sínar skoðanir og upplifanir (Braun og Clarke, 2013, bls. 33). Þeir hlutir sem 
við getum áttað okkur á með eigindlegum rannsóknum eru ekki takmarkaðir 
við ímyndun rannsakandans eða núverandi þekkingu á sviðinu heldur reynir 
einnig á reynslu, skoðanir og viðhorf þátttakenda (Braun og Clarke, 2013, bls. 
33). 

Rýnihópar (e. focus group) er önnur eigindleg aðferð sem rannsóknin 
mun styðjast við. En hér er um að ræða aðferð þar sem hópur fólks með ákveðin 
einkenni kemur saman og ræðir á markvissan hátt um ákveðið efni (Sóley S. 
Bender, 2013, bls. 299). Aðferðin er notuð til að öðlast betri skilning á 
viðhorfum og reynslu tiltekins hóps fólks gagnvart ákveðnu viðfangsefni 
rannsóknar. Þetta er því leið til að hlusta á fólk ræða saman og læra af því 
(Madriz, 2000, bls. 841). Rýnihópaaðferð greinir sig frá einstaklingsviðtölum 
þar sem um er að ræða samræður í hóp. Af því leiðir að aðferðirnar tvær skapa 
mismunandi gögn, rýnihópar gefa upplýsingar frá mörgum þátttakendum en 
einstaklingsviðtöl eingöngu frá einum. Gögnin eru þó af sama meiði sem er sá 
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texti sem aðferðirnar gefa af sér. Auk þess veita báðar aðferðirnar 
þátttakendum svigrúm til að segja frá sjónarmiðum sínum ólíkt megindlegum 
hópviðtölum þar sem stuðst er við staðlaðan spurningalista, spyrill fær 
jafnóðum svör og ekki boðið upp á samræður milli þátttakenda (Parker og 
Tritter, 2006, bls. 26).  

Kostir rýnihópa eru margvíslegir en þetta er ein af fáum aðferðum sem 
byggir á samskiptum fólks innan hóps (Parker og Tritter, 2006, bls. 24). Madriz 
(2000, bls. 845) heldur því fram að opið spurningarform rýnihópa geri það að 
verkum að rannsakandinn hafi minni völd yfir viðtalsferlinu og að það skapi 
betri umræðu. Markmiðið er því að ná fram fjölbreyttum samræðum meðal 
þátttakenda hópsins. Til þess að stuðla að góðum samræðum innan hópsins er 
mikilvægt að vanda vel valið á þátttakendum og gæta þess að skapa gott 
andrúmsloft þar sem þátttakendum finnst þeir vera öruggir og geta tjáð sig á 
frjálsan hátt. Hér hefur stjórnandinn samt megináhrif á að innihaldsríkum 
gögnum verði náð, hann verður að gæta þess að samræðurnar séu innan ramma 
viðfangsefnisins og fylgja eftir meginefni spurningarammans eins og hægt er 
en sýna sveigjanleika þegar á þarf að halda (Sóley S. Bender, 2013, bls. 301). 

Í þessari rannsókn voru myndaðir tveir sex manna rýnihópar úr 
starfsmannahópi Auðarskóla. Fyrir viðtalið fengu þátttakendur sent lesefni um 
stefnurnar þrjár og mælst var til þess að þeir læsu efnið til að fá dýpri skilning 
á stefnunum og geta þannig myndað sér skoðun á þeim. Í viðtölunum sjálfum 
var leitast eftir því að fá þátttakendur til að lýsa sinni eigin sýn á 
agavandamálunum sem Auðarskóli sendur frammi fyrir í dag. Síðan voru 
stefnurnar ræddar og þær mátaðar við starfsemi Auðarskóla. Hér var ekki 
markmiðið að komast að sameiginlegri niðurstöðu um val á agastefnu heldur 
að allir fengju tækifæri til að lýsa sínum skoðunum og hugmyndum um stefnu 
sem gæti hentað. 

Viðmælendur í einstaklingsviðtölum 

Viðmælendur í viðtölunum voru valdir með hliðsjón af reynslu og væntingum 
um framlag til rannsóknarinnar. Hér eru viðmælendur fyrirfram valdir af 
rannsakanda enda er tilgangur rannsakandans að uppgötva, skilja og öðlast 
innsýn í rannsóknarefnið og því nauðsynlegt að velja þýði/viðmælendur með 
hliðsjón af því (Merriam, 2009). Úrtaksaðferðin kallast tilgangsúrtak, þá eru 



   
 

25 

viðmælendur valdir eftir því sem best hentar markmiði rannsóknarinnar 
(Morse, 1991, bls. 131).  

Hér voru því valdir einstaklingar sem hafa persónulega þekkingu á 
fyrirbærinu sem á að skoða og í þessu tilfelli voru agastefnur til skoðunar. 
Tilgangur viðtalanna var að reyna að öðlast skilning á því hvernig skólarnir 
vinna eftir ákveðinni stefnu, hvernig er stefna valin fyrir skólann og hvernig er 
sú stefna að reynast viðkomandi stofnun. Haft var samband við forsvarsmenn 
þriggja skóla sem allir starfa eftir mismunandi agastefnum og beðið um viðtal 
við aðila sem væri í forsvari fyrir stefnu skólans. Til að gæta trúnaðar fá 
skólarnir nýtt heiti í rannsókninni. Skólinn sem vinnur eftir LÍM heitir hér 
Leikskólinn Bréfabær. SMT-skólafærni skólinn fær heitið Selaskóli og grunn-
skólinn sem vinnur eftir Uppeldi til ábyrgðar mun heita Urðarskóli. Allir tóku 
jákvætt í fyrirspurn rannsakanda um viðtal og heimsókn í skólann.  

Skólarnir voru valdir út frá nokkrum þáttum. Sveitarfélagið Sandabyggð 
er ekki til en er hér notað sem vinnuheiti yfir það sveitarfélag sem tók upp LÍM 
í sínum skólastofnunum, þ.á.m. í leikskólanum Bréfabæ. Urðarskóli er líka í 
Sandabyggð en ákvað að halda sig við Uppeldi til ábyrgðar. Það þótti 
rannsakanda áhugavert og vakti það upp ákveðnar spurningar um stefnurnar 
og útfærslu þeirra. Þá var ákveðið að taka viðtal við forsvarsmann skólans til 
að skilja hvers vegna ekki var stokkið á bátinn með öðrum skólum í 
sveitarfélaginu. Selaskóli vinnur eftir SMT sem er mjög frábrugðin hinum 
tveimur agastefnunum. Hann er samrekinn leik- og grunnskóli líkt og 
Auðarskóli. Það er mikilvægt að fá innsýn frá mismunandi stefnum til að fá 
samanburð. 

Framkvæmd einstaklingsviðtala 

Ákveðið var að taka hálf-opin viðtöl við forsvarsmenn skólanna. Byrjað var á 
að hafa samband við viðmælendurna í tölvupósti og óskað eftir viðtali. Í 
tölvupóstunum var viðfangsefni kynnt sem og tilgangur viðtalsins . Mikilvægt 
er að þátttakendur viti hver tilgangurinn og markmiðin eru með rannsókninni 
áður en þeir taka þátt, hvernig niðurstöðurnar verða notaðar eftir rannsóknina 
og einnig þarf að upplýsa þátttakendur um að þeir geti hætt þátttöku hvenær 
sem er á meðan rannsókninni stendur (Creswell, 2012, bls. 23). 

Í hálf-opnum viðtölum eins og þessum hefur rannsakandi meðferðis 
spurningaramma en gefur þó tækifæri til að fylgja eftir því sem viðmælandinn 
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segir og breyta spurningunum eftir flæði viðtalsins. Spurningaramminn var 
mótaður með aðstoð leiðbeinanda. Viðtölin sjálf fóru fram á þeirra starfsstöð 
og voru hljóðrituð á snjalltæki. Hvert viðtal með skoðun um skólann tók um 
það bil klukkustund. Viðmælendur voru allir stoltir af sinni stofun og vildu 
ólmir sína rannsakanda skólann og þau verkefni sem þar voru í gangi í 
tengslum við agastefnuna. 

Þátttakendur í rýnihóp 

Alls tóku 12 starfsmenn Auðarskóla þátt í tveimur rýnihópum, sex manns í 
hvorum hópi. Í hvern hóp var fenginn einn kennari af hverju stigi: leikskóla, 
yngsta stigi, miðstigi og elsta stigi, einn skólaliði og einn kennari með langan 
starfsaldur, fimmtán ár eða meira. Valið var í hópana með tilgangsúrtaksaðferð 
(e. purpose sampling). Þar sem valið er í hópana eftir ákveðnum einkennum 
sem samræmast tilgangi rannsóknarinnar (Sóley, S. Bender, 2013, bls. 302). 
Ákveðið var að sex manna hópur væri heppileg stærð. Viðtölin fóru fram á 
þeirra starfsvettvangi á starfsdegi svo þægilegt væri að ná öllum þátttakendum 
saman. Einn karlmaður var í hverjum hóp. 

Framkvæmd rýnihópa 

Við framkvæmd rýnihópanna var annars vegar stuðst við hálf-opinn viðtals-
ramma með nokkrum fyrirfram ákveðnum efnisflokkum. Hins vegar var lögð 
áhersla á flæði í samtalin á milli rannsakaenda og þátttakenda enda þykir 
mikilvægt að rannsakandi sé opinn fyrir breytingum á viðtalsramma og 
tilbúinn að fylgja svörum þátttakenda eftir til að fá fram enn betri skilning á 
viðfangsefninu (Braun og Clarke, 2006, bls. 85-86). Tímasetning viðtala og 
staðsetning þeirra var ákveðin í samráði við stjórnendur Auðarskóla og fóru 
þau fram á þann 26. febrúnar 2020 sem var starfsdagur í grunnskóladeild og 
því auðvelt að fá þátttakendur í viðtölin þar sem allir áttu að vera í vinnu en 
engin kennsla í gangi. Þátttakendur úr leikskólanum fengu afleysingamann á 
meðan þeirra viðtal stóð yfir svo ekki skertist þjónustan í leikskólanum á 
meðan. Rýnihóparnir fóru fram í einni kennslustofu og þau hljóðrituð með 
samþykki allra þátttakenda. Til að koma í veg fyrir óöryggi viðmælenda voru 
þeir upplýstir um að ekki var ætlast til að þeir vissu allt um efnið heldur var 
aðeins verið að leita eftir viðhorfum þeirra og reynslu. Þannig var lögð áhersla 
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á að byggja upp traust milli rannsakanda og þátttakenda og að þeir upplifðu sig 
örugga (Kvale og Brinkman, 2009, bls. 233). 

Hver hópur ræddi málefnið sín á milli undir stjórn rannsakanda sem sá 
til þess að umræðan snerist að mestu um umræðupunktana sem settir voru fyrir 
og að allir fengju tækifæri til að koma sinni skoðun á framfæri. Rannsakandi 
gætti einnig að því að skapa andrúmsloft sem einkenndist af virðingu fyrir 
skoðunum annarra og að hlusta af athygli á frásagnir þátttakenda en Kleiber 
(2004, bls. 91) segir það vera lykilatriði svo að þátttakendum finnist auðvelt 
að tjá sig. Stuðst var við viðtalsramma en þó var þátttakendum gefið tækifæri 
til að segja frá sínum sjónarmiðum. Hér þurfti rannsakandi einnig að hafa í 
huga að gefa ekki í skyn hverjum hann væri sammála eða ósammála til að hafa 
ekki áhrif á skoðanir þátttakenda í hópnum (Kleiber, 2004, bls. 92).  

Það er ekki óalgengt í rýnihópum að þar séu aðilar sem eru málglaðari 
en aðrir og upp getur komið sú staða að fáir komast að með vangaveltur sínar. 
Undir þeim kringumstæðum þarf rannsakandi að gæta þess vel að fleiri fái 
tækifæri til að tjá sig (Sóley, S. Bender, 2013, bls. 307). Til að gæta þess var 
farið í hring með umræðuna og þannig fengu allir möguleika á að taka þátt í 
umræðunni. En eins og gengur og gerist höfðu þátttakendur mismikla þörf til 
að tala.  

Flæði í umræðunum var almennt mjög gott og þátttaka góð. Á meðan 
rýnihóparnir stóðu yfir kaus rannsakandi frekar að vera virkur hlustandi og 
vakandi fyrir óskýrum upplýsingum til að geta spurt nánar út í óljós atriði 
heldur en að skrifa hjá sér mikilvæg atriði í samræðunum. Gert var ráð fyrir að 
hver hópur myndi vera 30-40 mínútur og stóðst það. Hópur eitt ræddi saman í 
37 mínútur og hópur tvö í 31 mínútu. 

Skráning og greining eigindlegra gagna  

Skráning og úrvinnsla gagnanna úr rýnihópunum og einstaklingsviðtölunum 
fór mjög svipað fram að svipuðu leyti. Fyrst verður sagt frá rýnihópa 
gögnunum úr rýnihópunum og síðan viðtalsgögnunum. Rýnihópasamræðurnar 
voru teknar upp á snjalltæki eins og áður segir með samþykki allra þátttakenda. 
Þegar samræðunum var lokið hafði rannsakandi færi á að skrá hjá sér athyglis-
verðar áherslur og hugmyndir sem komu fram. Lýsingar á samræðunum sjálf-
um, áhuga þátttakenda á viðfangsefninu og tilfinningu rannsakaenda á hvernig 
til hafði tekist. Síðan kom að afritun viðtalsins en það er gert með því að skrá 
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það nákvæmlega niður frá orði til orðs. Samhliða þeirri vinnu setti rannsakandi 
inn sínar athugasemdir og ígrundanir. Næst voru gögnin dulkóðuð en það er 
mikilvægt til að tryggja trúnað við þátttakendur og halda þeirra persónu-
upplýsingum utan við rannsóknina (Kvale og Brinkman, 2009, bls. 236). Síðan 
var farið í þemagreiningu á viðtölunum til þess að athuga mynstur eða svipaðar 
áherslur sem komu fram í viðtölunum (Braun og Clarke, 2013, bls. 35). Með 
því að yfirfara gögnin og horfa á þau með gangrýnum augum gat rannsakandi 
dregið fram meginþemu viðtalanna. Með meginþemum var svo reynt að svara 
rannsóknarspurningum. Full ástæða er þó til að undirstrika að ekki er hægt að 
alhæfa út frá viðtölunum eða þeim þemum sem dregin voru upp um skoðannir 
annarra starfsmanna Auðarskóla. 

Úrvinnsla gagna úr einstaklingsviðtölunum fór fram um leið og þeim 
var lokið. Byrjað var á að hlusta á hljóðupptökurnar og innihald þeirra afritað 
nákvæmlega í skrifleg gögn sem og vettvangsathuganir frá rannsakanda. Þær 
athuganir voru mjög mikilvægar og gott fyrir rannsakanda að skrifa hjá sér 
nótur strax að lokinni heimsókn svo sem hugsanir, reynslu, hugmyndir, sam-
skipti og samtöl og annað sem kom fram í heimsókninni svo þær upplýsingar 
glatist ekki. Rýnt var í gögnin og unnið með þau allt frá því öflun hófst og til 
loka rannsóknar. Rannsakandi leitaði síðan að mynstri og mikilvægum þráðum 
í viðtölunum og ákvað hvað í gögnunum þótti áreiðanlegt sem grundvöllur að 
svörum við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Næsta skref var 
að kóða viðtalið og skipta því upp í flokka en tilgangur þess er að létta sér 
greininguna og fá frekari skilning á gögnunumpp í flokka svo auðveldara varð 
sé að mynda þemu (Creswell, 2012, bls. 243). Auk þess sér maður frekar hvaða 
gögn styðja við rannsóknarspurningarnar. Eftir að hafa kóðað viðtölin voru 
kóðarnir teknir saman og reynt að sameina þá í færri kóða. Kóðarnir mynda 
síðan ákveðin þemu sem nýtast í niðurstöðukafla rannsóknarinnar (Creswell, 
2012, bls. 245). Ekki var talin ástæða til þess að nafngreinda viðmælendur í 
gögnunum heldur verður fjallað um þau sem forsvarsmenn viðkomandi skóla. 
Skólarnir fá einnig annað vinnuheiti í þessu verkefni til að gæta trúnaðar. 

3.3 Megindlegur hluti rannsóknar 

Megindlegar rannsóknaraðferðir fela í sér að safna og greina tölfræðilegar 
upplýsingar sem eru síðan notaðar til að lýsa stórum hópi fólks. Þær eru því 
ekki notaðar til að skilja upplifun einstaklinga eða flókin félagsleg ferli 
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(Neuman, 2003). Til að fá upplýsingar um skoðanir og viðhorf foreldra/ 
forráðamanna nemenda við Auðarskóla gagnvart agastefnum og agamálum 
innan stofnunarinnar var sendur út rafrænn spurningalisti til þeirra. Með 
spurningalistum er hægt að draga ályktanir um heildina eða stærri hópa út frá 
litlum hópum sem eru rannsakaðir. Upplýsingum og gögnum er safnað á 
kerfisbundinn hátt og niðurstöður eru í formi tölulegra gagna (Ragnheiður 
Harpa Arnardóttir, 2016, bls. 377). 

Vefkönnun hefur þann kost að vera fljótleg í vinnslu og hægt er að afla 
mikilla upplýsinga frá mörgum einstaklingum á tiltölulega stuttum tíma og án 
mikillar fyrirhafnar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 468, Creswell, 2012, bls. 
383-384). Tölvu- og tæknivæðing hefur náð fótfestu um allan heim og frá 
síðustu aldamótum hefur stafræn tækni þróast ört og breiðst hratt út (Hrefna 
Arnardóttir, 2007; Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þór-
hallsdóttir, 2014, bls. 280). Því má telja að foreldrar grunnskólabarna í dag séu 
almennt tölvufærir og það að senda tölvupóst með vefkönnun valdi minni 
óþægindum og truflunum heldur en símakönnun eða póstkönnun. Tölvupóstur 
með kynningarbréfi og hlekk á vefkönnunina var sendur á alla foreldra/ 
forráðamenn nemenda í Auðarskóla sem höfðu skráð netfang inni á Mentor. 
Meginmarkmið spurningalistans var annars vegar að komast að því hvort áhugi 
sé hjá foreldrasamfélaginu fyrir því að Auðarskóli taki upp agastefnu og hins 
vegar að sjá hvernig áherslu þau vilja fá í agastefnu fyrir skólann. 

Þýði og úrtak 

Eins og fyrr segir var sendur út rafrænn spurningalisti á netföng allra 
foreldra/forráðamanna nemenda í Auðarskóla. Fjöldi þeirra sem höfðu virkt 
netfang skráð voru 166 einstaklingar. Þar sem þýðið er ekki stærra en þetta og 
mikilvægt er upp á marktækni rannsóknarinnar að fá sem flest svör lenda allir 
foreldrar/forráðamenn úrtakinu. Þessi úrtaksaðferð kallast þýðisúrtak þegar 
allir í þýðinu lenda í úrtakinu. Aðferðinni er helst beitt þegar markmið rann-
sóknar er fremur að álykta um tengsl á milli breyta en að álykta um tiltekið 
meðaltal eða hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013, 
bls. 123-125).  
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Gagnaöflun, greining og úrvinnsla gagna 

Spurningalistinn samanstóð af 13 lokuðum spurningum og einni opinni. 
Spurningarnar voru ýmist á nafnkvarða, raðkvarða eða jafnbilakvarða. Til að 
tryggja að upplýsingar glatist ekki voru svarkostirnir fleiri en færri og ávallt 
var í boði að senda inn skriflegt svar við spurningunum. Ákveðið var að 
styðjast við fimm-þrepa kvarðann við gerð svarmöguleikanna. Dæmi um 
algengt form á því eru svarkostirnir „mjög sammála“, „frekar sammála“, 
„hvorki sammála né ósammála“, „frekar ósammála“ og „mjög ósammála“. 
Kostir fimm- þrepa kvarðans fram yfir þriggja þrepa kvarðann t.d. er að það 
fæst meiri dreifing í svörum og minni hætta er á að upplýsingar tapist, þannig 
ætti gagnaöflunin ætti að öllum líkindum að vera nákvæmari (Grétar Þór 
Eyþórsson, 2013, bls. 459-460). Við úrvinnslu gagna var notast við forritið 
Microsoft Excel, gögnin voru færð þar inn og lýsandi tölfræði unnin úr þeim. 

3.4 Siðferðislegar kröfur 

Áður en farið var af stað með rannsóknina var fengið leyfi fyrir hana frá 
stjórnendum Auðarskóla. Ekki reyndist vera þörf á leyfi frá persónuvernd þar 
sem rannsóknin snýr aðeins að viðhorfum og skoðunum fullorðinna 
einstaklinga (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81). Þeir aðilar sem tóku þátt í 
viðtölum voru upplýstir um að viðtölin yrðu tekin upp og upplýsingar úr þeim 
kæmu fram í niðurstöðum sem gætu birst opinberlega. Það reynir því á trúnað, 
þagmælsku og varkárni rannsakandans við meðferð þeirra upplýsinga sem fást 
úr viðtölunum (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82). Viðmælendurnir verða 
hvergi nafngreindir hér. 

Þátttakendur í spurningakönnuninnni voru undir nafnleynd, þ.e. að svör 
þeirra voru ekki persónugreinanleg. Þátttaka í spurningakönnun fór ekki fram 
nema með samþykki viðkomandi. Æskilegt er að slíkt samþykki sé upplýst svo 
það er mikilvægt að viðkomandi fái sem bestar upplýsingar um könnunina og 
aðstandendur hennar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 465). Til þess að koma 
viðeigandi upplýsingum fram um rannsóknina var kynningarbréf látið fylgja 
með í sama tölvupósti og vefslóð að spurningakönnunni. 
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3.5 Réttmæti rannsóknar 

Ytra réttmæti rannsóknarinnar er þröngt og ekki hægt að yfirfæra 
niðurstöðurnar á annan hóp en þann sem hún snýr að. Niðurstöður rann-
sóknarinnar snúast aðeins að Auðarskóla, starfshópi hans og foreldra-
samfélaginu. Innra réttmæti rannsóknarinnar er að mati rannsakanda gott, 
niðurstöðurnar gefa nokkuð rétta mynd af veruleikanum og hægt er að draga 
trúverðugar ályktanir af þeim. Mikilvægt er að hafa áreiðanleika í huga allt 
rannsóknarferlið á enda sérstaklega þegar unnið er út frá blönduðu rann-
sóknarsniði því þá er að mörgu að huga.  

Við megindlega hluta rannsóknarinnar þarf rannsakandi að vera 
upplýstur um mögulegan óstöðugleika í mælingum, það gætu verið gallar í 
spurningalistanum þ.e. að svarendur skilji ekki spurninguna, svari ekki af 
heilum hug eða sleppi jafnvel óþægilegum spurningum (Grétar Þór Eyþórsson, 
2013, bls. 467). Þar sem spurningarnar snúa m.a. að viðhorfum og skoðunum 
er alltaf hætta á að upplýsingar frá svarendum komist ekki nægilega vel til skila 
í gegnum spurningalista þó að boðið sé upp á skrifleg svör líka. Notkun 
spurningalista getur haft ákveðna ókosti. Sé þátttaka léleg dregur það úr 
trúverðugleika niðurstaðna og niðurstöðurnar geta þá einskorðast við fyrirfram 
ákveðna svarmöguleika (Neuman, 2003). 

Í eigindlega hluta rannsóknarinnar er rannsakandi m.a. að stýra 
rýnihópum með samstarfsmönnum sínum. Það reyndi mikið á hæfileika hans 
að halda hlutleysi sínu allt rannsóknarferlið á enda til að hafa ekki áhrif á 
skoðanir og viðhorf þeirra sem voru í rýnihópunum. Guba og Lincoln (1981) 
segja að í eigindlegum rannsóknum sé rannsakandinn „mælitækið“ og að færni 
hans og nákvæmni í rannsóknarvinnunni skipti meginmáli fyrir gæði rann-
sóknarinnar. Út frá stöðu rannsakanda er rétt að benda á að tengsl hans við 
Auðarskóla geta haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif á rannsóknina. Jákvæð að 
því leyti að hann þekkir vel til starfssemi stofnunarinnar, starfsfólksins og 
foreldra. Það getur komið sér vel við öflun gagnanna en þó einnig haft 
hamlandi áhrif ef rannsakandi gleymir sér eða sinnir hlutverki sínu ekki nógu 
skipulega við gagnaöflun. Það er mikilvægt fyrir rannsakanda að gæta þess að 
nálgast viðfangsefnið af eins miklu hlutleysi og honum er tamt. Þar sem 
Auðarskóli verður vonandi hans framtíðar vinnustaður er enn meiri krafa á að 
rannsakandi skilji við allar sínar persónulegu skoðanir sem hann kann að hafa 
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um agastefnur og gæti þess að bera þær ekki á borð við samstarfsmenn eða láta 
þær lita niðurstöður rannsóknarinnar. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Fyrst er sagt frá 
niðurstöðum einstaklingsviðtala við forsvarsmenn skólanna þriggja. Næst er 
farið yfir niðurstöður úr rýnihópunum og þar á eftir niðurstöður úr megindlega 
hluta rannsóknarinnar sem var í formi spurningakönnunar á vefnum. 
Niðurstöður úr hverjum þætti rannsóknarinnar eru síðan dregnar saman í lok 
hvers kafla. 

4.1 Niðurstöður úr einstaklingsviðtölum 

Hér koma upplýsingar úr eigindlegum viðtölum við forsvarsmenn skólanna 
þriggja. Fyrst má sjá niðurstöður frá Leikskólanum Bréfabæ, næst Selaskóla 
og síðast Urðarskóla. Að lokum verða niðurstöður úr viðtölunum dregnar 
saman í samantekarkafla. 

Leikskólinn Bréfabær 

Leikskólinn Bréfabær er í sveitarfélaginu Sandabyggð og er þriggja deilda 
leikskóli sem getur vistað 74 börn. Þar hefur verið unnið eftir Leiðtoginn í mér 
(LÍM), síðan 2013 þegar sveitarfélagið hóf innleiðingu á stefnunni í öllum 
sínum skólastofnunum nema Urðarskóla. Sveitarstjórn Sandabyggðar valdi 
þessa stefnu fyrir skólana eftir að ákveðið var að fara í sameiginlegt átak um 
að allir skólar væru með sameiginlega stefnu á uppeldi barna. Þegar spurt var 
af hverju þessi stefna varð fyrir valinu en ekki einhver önnur stefna var svarið 
það að hún hefði svolítið lent í höndunum á þeim og öllum þótt hún aðgengileg, 
spennandi og hentug fyrir skólastarfið.  

 
Það er örugglega til einhver önnur stefna sem er mjög góð líka en 
einhvers staðar þarf maður að velja. Hún svipar mjög til 
uppbyggingarstefnunnar... Þetta er bara aðeins öðruvísi nálgun. 

 
Innleiðingin gekk vel að sögn viðmælenda míns. Byrjað var á 

undirbúningsári, allt starfsfólk fór á námskeið og í framhaldi af því þurfti fólk 
að „taka svolítið til hjá sér og tileinka sér stefnuna sjálft“. Þó voru einhverjar 
efasemdarraddir í upphafi eins og vill gerast.  
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Þegar við vorum að skoða þessa stefnu í upphafi voru nokkrir 
skeptískir..mest út af því að það var ekki til neitt efni um hana á íslensku. 
Og þar afleiðandi að þeir sem eiga erfitt með að lesa ensku eða skilja 
hana fóru í vörn. Um leið og við förum að þýða efni og velta stefnunni 
fyrir okkur þá er hún frekar common sens.. hún byggir á þessum gömlu 
íslensku gildum. Þú berð ábyrgð á þinni eigin hamingju, það er svolítið 
rauði þráðurinn í þessu öllu.  

 
Einhverjir lýstu yfir áhyggjum af litlu lesefni á íslensku um stefnuna. En 

strax og farið var af stað í þýðingu á efni og starfsfólk fór að ræða hana sín á 
milli þá fór fólk að átta sig betur á henni. Stefnan er frá Bandaríkjunum svo 
skólinn hefur aðeins þurft að aðlaga hana að íslensku skólakerfi og umhverfi. 
Mesta vinnan hefur þó farið í þýðingu á efni og tungutakinu sem er ríkjandi í 
stefnunni. 
 

Og það er mikil vinna sem hefur farið í það að þýða efnið svo þetta verði 
ekki kjánalegt. Við höfum verið að hjálpast að leikskólarnir sem eru í 
þessu að þýða saman. Og styðjumst líka við bókina 7 kátir krakkar hún 
kom loks út reyndar eftir að við vorum búnar að þýða svoldið mikið. 
Þetta er búin að vera vinna, mjög skemmtileg vinna. 

 
Að gera efnið þjált á íslensku hefur reynst þeim krefjandi verkefni og 

eins að aðlagast tungutakinu. Orðið leiðtogi hefur t.d. fengið alveg nýja 
merkingu hjá þeim. Áður var ekki mikið talað um að börn væru leiðtogar í einu 
eða neinu. En nú geta þau verið leiðtogar í hverju sem er. Að finna heiti á 
venjurnar vafðist einnig fyrir þeim og erfiðlega gekk að finna góð íslensk orð 
sem náðu að lýsa tilgangi hverrar venju. En það hafðist að lokum og nú má 
heyra börnin nota venjurnar í sínum samræðum eins og „já taktu af skarið“ eða 
„sigrum saman“. 

Lagt var upp með að halda nýliðanámskeið annað hvert ár en það hefur 
ekki alveg gengið eftir. Svo það mæðir mest á skólunum sjálfum og starfsfólki 
þess að miðla stefnunni áfram til nýrra starfsmanna og þjálfa þá í þeirri færni. 
„Og það gengur misvel, ég ætla ekkert að skafa af því“. Starfsmannavelta fylgir 
oft leikskólum og það reynir á faglegt starf leikskólans. „Svo erum við oft að 
fá nýtt fólk inn og það getur verið erfitt að koma nýjum inn í stefnuna. Fólk 
þarf svolítið að tileinka sér þetta, þennan hugsunarhátt. Svo þetta fari að virka“. 

Bréfabær er Heilsueflandi leikskóli og Grænfánaskóli og þar er einnig 
unnið með vinaverkefnið Blæ. Þessi verkefni henta mjög vel með LÍM. Stefnan 
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hefur marga kosti og sennilega er stærsti kosturinn sá hvað hún er víð. Það geta 
allir tileinkað sér Venjurnar 7 og unnið með þær. Upphaflega voru venjurnar 
settar fram fyrir fullorðna en í LÍM verkefninu eru þær aðlagaðar að börnum 
og skólastarfi.  
 

Þú getur unnið með hana með börnum, með sjálfum þér, sem stjórnandi, 
sem starfsmaður, getur unnið með hana heima hjá þér. Maður finnur 
alltaf einhverja pörun við sjálfan sig í henni eða í starfinu sínu. Mér 
finnst það eiginlega stærsti kosturinn. Maður getur tekið þetta í svo 
margt. Ég sem stjórnandi nýti mér þetta rosalega mikið, líka það að hver 
starfsmaður fái að njóta sín. 

 
Eftir að skólinn tók upp stefnuna hefur skólastarfið verið mjög 

breytilegt. Stjórnendur vilja hvetja starfsfólk til að líta inn á við. Finna hvar 
þeirra styrkleikar liggja og hvernig þeir geti nýst skólanum best. Þannig aukast 
líkur á að starfsfólki finnist það skipta máli og líði jafn framt vel í vinnunni.  
 

Þess vegna er skólastarfið mjög breytilegt, eitt árið erum við með mikla 
tónlist, næsta ár litla. Það fer mikið eftir hvar styrkleikar starfsfólks 
nýtast best og þau þurfa að fá tækifæri til að blómstra. Og það að allir 
hafi eitthvað með skólastafið að segja, það finnst mér einmitt hafa gefið 
mér sem stjórnanda svo mikið að reyna að laða það besta fram í fólki. 

  
Starfsfólk er hvatt til að koma fram með allar hugmyndir sem geta bætt 

skólann á einhvern hátt og vera óhrædd við að segja sínar skoðanir. Einnig ef 
það hefur yfir einhverju að kvarta, að segja það og ræða málin. Þá leysist 
vandinn mikið fyrr og hægt er að einbeita sér að úrbótum 

Verkefnið er kynnt lauslega fyrir foreldrum þegar þau koma með barnið 
sitt í aðlögunarviku. Einhver kynning er á verkefninu í foreldrahandbók 
leikskólans, skólanámskránni og á heimasíðu skólans. Foreldrar fá svo 
upplýsingar um venju mánaðarins í tölvupósti og hugmyndir um hvernig hægt 
er að vinna með venjuna heima. Mikið er lagt upp úr sýnileika verkefnisins og 
því eru venjurnar hafðar uppi á vegg í myndrænu formi. Venja mánaðarins á 
að vera sýnileg í fatahenginu fyrir alla að sjá. Leiðtogatré er á áberandi stað í 
skólanum og þar eru allar venjurnar sýnilegar. Inni á hverri deild eiga venjurnar 
að vera sýnilegar og jafnvel verkefni sem börnin hafa gert sem tengjast venju 
mánaðarins. Viðmælandi telur að stefnan sé farin að smitast út í samfélagið í 
Sandabyggð. Það er mjög gott að grunnskólarnir vinni eftir sömu stefnu og 
leikskólarnir. Þannig geta leikskólarnir lagt grunninn að Venjunum 7 og 
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grunnskólarnir svo haldið áfram með þá vinnu þegar nemendurnir koma til 
þeirra í 1. bekk.  

 
Við erum að kenna þeim alveg frá byrjun að við erum öll ólík og hérna 
við eigum öll erindi. Og bara byrja alveg á yngstu deildinni þó svo þau 
séu innan við eins árs. Að leggja þetta inn hjá þeim, segja: „vertu 
hugrakkur“ og „þú getur þetta“ og svona efla sjálfstæði barna. Þetta er 
ekkert annað... Og það hefur alveg fólk talað um það börnin í 
grunnskólanum eru umburðarlyndari og skilningsríkari á svona fólk sem 
kemur inn í skólann utanaðkomandi. Þau skynja það og ég met að þetta 
sé stefnan.  

 
Það skiptir miklu máli að stefnan og tungutakið sem henni fylgir nái að 

smitast út í samfélagið. Það hefur tekið langan tíma, fólk þarf að kynnast 
stefnunni og sjá tilganginn með henni svo hægt sé að nota hana. En þau telja 
að árangur sé að nást í þeim efnum og þá verða komandi ár mun auðveldari ef 
allir vinna saman að uppeldi barna. Aðspurð út í framtíðina segjast þau ekki 
ætla að bæta neinu nýju verkefni við skólastarfið heldur einbeita sér meira að 
þessum þremur verkefnum sem þau eru með í gangi. Mögulega verður hægt 
einn daginn að þróa þessi verkefni saman í eina góða stefnu. Þar sem mark-
miðið verður að hvetja börn svo þau verði heilbrigðir og flottir einstaklingar. 
„Að hugsa vel um náttúruna, heilsuna og sig sjálfan sem sterkan einstakling. 
Það er þessi átt sem við viljum halda okkur í“.  

Bréfabær hefur nú komist yfir erfiðasta hjallann að þeirra mati. Mikil 
vinna fór í að þýða efni fyrir starfsfólk svo þau gætu kynnt sér stefnuna. 
Samvinna á meðal skóla í sveitarfélaginu hefur auðveldað þá vinnu og nú er 
því hægt að einbeita sér enn frekar að vinnu með nemendum. Starfsfólk hefur 
alla jafnan verið mjög áhugasamt um stefnuna og duglegt að tileinka sér hana 
sjálft. Það auðveldar öll samskipti við börnin að starfsfólk sé með stefnuna á 
hreinu og eru þannig fyrirmyndir fyrir börnin. Vel hefur tekist að koma stefnu-
nni til foreldra og út í samfélagið þó það sé alltaf hægt að gera meira. Venjurnar 
7 eiga mjög vel við skólastarf og mættu fara víðar. Að mati viðmælenda gæti 
kostnaðarliðurinn við stefnuna verið ástæða þess að hún er ekki komin í fleiri 
skólastofnanir. Innleiðingin er dýr og svo bætist við árlegur kostnaður. 
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Selaskóli 

Selaskóli er SMT skóli og er starfræktur í Selavík. Þar er lögð áhersla á að 
styrkja jákvæða hegðun nemenda, og efla og bæta samskipti innan skólans. 
Markmið SMT er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja öryggi og 
velferð nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á að koma í veg fyrir og draga 
úr óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, gefa 
jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti og samræma viðbrögð 
starfsfólks gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Með því að vinna 
með SMT í skólanum hefur skapast jákvæðari skólabragur. Starfsfólk skal 
leggja áherslu á að gefa góðri hegðun meiri gaum en slæmri. Einkunnarorð 
skólans eru kurteisi, ábyrgð og samvinna. Einkunnarorðin eru notuð til að vísa 
bæði nemendum og starfsfólki veginn í sínum daglegu samskiptum innan 
skólans. Í Selaskóla eru teknar svokallaðar set-mælingar sem meta árangur og 
uppbyggingu í SMT skólum og er framkvæmt af PMTO miðstöðinni á Íslandi. 
Þá fær skólinn niðurstöðu fyrir hvert ár og getur þannig fylgst mjög náið með 
þróun agamála í skólanum sem og árangri og uppbyggingu stefnunnar í 
skólanum (Þuríður Sigurðardóttir o.fl., 2018, bls. 5). 

Þann 22. janúar 2020 tók rannsakandi viðtal við forsvarsmann 
Selaskóla. Það átti sér staðgott samtal um SMT stefnuna og hvernig Selaskóli 
vinnur með hana. Rannsakandi hafði meðferðis viðtalsramma og gat stuðst 
nokkurn veginn við hann. Viðtalið með skoðun um skólann tók um 30 mínútur.  
Í samtalinu kom margt áhugavert fram um þeirra verklag í kringum stefnuna. 
Í skólastefnu Selavíkur segir að í hverjum skóla innan sveitarfélagsins skuli 
starfa hópur starfsfólks sem búi yfir færni til að veita ráðgjöf og leiðbeina 
nemendum um jákvæða hegðun með aðferðum SMT. Sveitarstjórn Selavíkur 
fhefur því tekið ákvörðun um að SMT-skólafærni skuli vera ræktuð í öllum 
skólastofnunum í sveitarfélaginu. Það hefur marga kosti og getur auðveldað 
skólagönguna fyrir nemendur að vita að alls staðar er unnið með sama hætti og 
þá er auðveldara fyrir þá að skipta um skóla sé þörf á því. Eins á starfsfólk að 
vita um stefnuna og þá er mikilvægt að nýtt starfsfólk fái markvissa fræðslu 
sem fyrst áður en það fer að vinna með nemendum.  

 
Sko ég er með fyrirlestur að hausti fyrir nýtt starfsfólk, sem eru að koma 
nýir. Svo er ég líka með fyrirlestra fyrir kennara. Þá fer ég yfir hvað er 
SMT og hvernig við getum notað það, og hvað við getum gert þegar 
hegðunarerfiðleikar koma upp. 
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Þegar þau vinna með hegðunarerfiðleika leggja þau áherslu á að horfa 
alltaf á þetta jákvæða í fari nemandans og reyna að styrkja það. „Aðalmálið í 
SMT snýst um að styrkja jákvæða hegðun. Horfa á jákvæða hegðun fyrst og 
fremst og reyna að hundsa hina. Þessa óæskilegu, það er svona megin þemað“. 
Þegar nemendur fara hins vegar ekki eftir fyrirmælum eða hunsa leiðbeiningar 
starfsfólks um æskilega hegðun fá nemendur stoppmiða.  
 

Þau (nemendur) fá stoppmiða ef þau eru ekki að fara eftir fyrirmælum. 
Stundum fá þau viðvörun og stundum bara stoppmiðann strax, ef að 
brotið er þannig. Eftir þrjár aðvaranir þá fá þau stoppmiða, þá koma 
nemendur hérna til mín og við förum yfir þetta saman, stoppmiðana og 
hvað hafði skeð. Af hverju ertu að fá stoppmiða og hvernig getum við 
brugðist öðruvísi við næst. Þetta er allt skráð. Ef barn fær stoppmiða fer 
það inn á Mentor og foreldrar geta séð þá þar. 

 
SMT kerfið í Selaskóla krefst mikillar skipulagningar og skráningar. 

Þegar nemandi hefur fengið tíu stopp miða á stuttum tíma er honum auk 
foreldra boðið á fund og reynt að finna lausn sem hentar hverju sinni. Það er 
aðeins gert þegar ekki hefur verið nóg að skerpa á reglunum með nemandanum 
og kenna honum nýja leið til að bregðast við áreiti. En nemendur sem eru í 
efsta lagi þríhyrningsins styðjast við einstaklingskerfi og þar er farið dýpra með 
nemandanum í hans hegðun og jafnvel heimili hans með. Langflestir nemendur 
skólans aðlagast vel að SMT kerfinu og eru fljótir að læra reglurnar í skólanum. 
Í skólanum er farið yfir eina reglu á viku, kennarar sjá um að kenna hana og 
leiðbeina nemendum.  

 
Við erum með samverur á morgnanna. 1.-4. bekkur saman og síðan  
5.-7. bekkur saman og þar er ég stundum með SMT fræðslu fyrir þau. 
Þá koma allir inn á sal. Stundum fer ég í bekkina líka og tala við 
nemendur um SMT... Elsta stigið er ekki með samverur, svo það kannski 
mætti aðeins vinna með það, en það er erfitt að komast þar að. Kennarar 
þar eru meira uppteknir, gefa ekki eins mikið af sér.  

 
Aðspurður út í helstu áskorunina varðandi stefnuna segir hann að það verði að 
virkja starfsmennina í að vinna með hana og aldrei slaka of mikið á í þeim 
efnum, þá er hún fljót að missa marks.  
 

Það hefur gengið áætlega hér, ég veit í öðrum skólum þar hefur verið 
erfiðara að fá unglingadeildakennara til að taka þetta inn og taka þátt í 
þessu verkefni af fullum hug. En það hefur gengið ágætlega hér. 
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Aðalmálið er að virkja alla, kennara, starfmenn og alla. Með því að vera 
alltaf að tala um stefnuna á fundum verður stefnan meira lifandi og meiri 
partur af skólasamfélaginu. Það þarf að halda henni við og stjórnendur 
mega ekki taka því starfi sem hefur náðst sem sjálfssögðum hlut. Nú þarf 
aðeins að fara gera meira, nú er að koma smá lægð í þetta. Svo það þarf 
að hífa þetta upp aftur og skerpa á þessu. 

 
Stefnan skapar samræmi í reglum og viðbrögðum starfsmanna við 

hegðun nemenda. 
 

Það er svona síðasta sort að gefa stoppmiða og svo eru sumir kennarar 
sem gefa aldrei stoppmiða. Það er bara svona. Það er búið að finna út að 
ef þú ert að gefa stoppmiða þá verður að muna hrósa líka og gefa 
selamiða á móti. Það svona stundum gleymist. Finnst mér. 

 
Selamiðar eru gefnir til nemenda og/ eða bekkjar þegar sýnd er jákvæð 

hegðun. Bekkurinn þarf að vinna sér inn sexfaldan bekkjarfjölda af miðum og 
þá er selaveisla. Veislan skal vera fyrirfram ákveðin umbun sem kennari 
ákveður í samvinnu við bekkinn. Þessi mikla áhersla á umbun í SMT er einnig 
þáttur sem starfsfólk hefur haft ákveðnar skoðanir á.  

 
Sumir kennarar, og starfsfólk finnst skrítið að gefa miða fyrir hluti sem 
nemendur eiga bara að gera, vera dugleg að læra og haga sér vel og allt 
þetta. Það er kannski helsta deilumálið hjá okkur um stefnuna. Hrósa 
fyrir eitthvað sem er æskileg hegðun og sjálfsögð hegðun. 

 
Stefnan hefur sannað gildi sitt innan stofnunarinnar og ekki hefur komið 

upp sú staða að endurskoða hana neitt á næstunni. Skólinn styður við þessa 
stefnu og þá verða starfsmenn að fylgja henni en hafa þrátt fyrir það ákveðið 
frelsi með hvernig þau útfæra efni hennar til síns nemendahóps.  

 
Mér finnst gott að horfa svolítið á nemandann, hvað getur þú gert, 
varðandi þrautseigju og svona. Ég er hrifinn af því líka og nota það. Það 
má alveg gera það líka. Maður er ekkert alveg fastur í þessu. Þú getur 
alveg notað það sem þér finnst henta þó svo að SMT sé meira áberandi.  

 
SMT stefnan í Selaskóla er orðin fastur liður í skólastarfinu. Nemendur vita 
hvers er ætlast af þeim og starfsmenn geta leitað í sameiginlega verkfærakistu 
þegar þeir vinna með sinn nemendahóp. 
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Urðarskóli 

Urðarskóli vinnur eftir Uppeldi til ábyrgðar og stefnan á að endurspeglast í öllu 
skólastarfi hans. Í skólanum fléttast saman verkfæri stefnunar og Heilsueflandi 
skóla að mörgu leyti. Í skólanum er bekkjarsáttmáli unninn í upphafi skólaárs 
í hverjum bekk. Hann er samkomulag nemenda og starfsmanna um gildi sem 
þykja mikilvægust í hverjum bekk. Skólinn leggur mikið upp úr þátttöku 
nemenda og að þeim finnist að hlustað sé á sig. Sáttmálinn er ekki síður 
samkomulag um vinnuaðstæður þeirra í bekknum og samskipti við aðra sem 
er mjög í takt við Uppeldi til ábyrgðar. Í skólanum er starfandi kennari sem 
hefur réttindi til að leiðbeina og kenna starfsfólki leiðir Uppeldis til ábyrgðar í 
þeim tilgangi að skapa jákvæðan og nærandi skólabrag. Í skólabyrjun 2019 var 
námskeið fyrir starfsmenn um stefnuna og leshringir hafa verið myndaðir til 
að auka þekkingu innan starfshópsins. Urðarskóli tók stefnuna fyrst upp árið 
2004 og gekk brösuglega að komast almennilega af stað í henni og fá alla 
starfsmenn um borð. Það skapaði misræmi í aðgerðum og óöryggi hjá 
starfsmönnum. Einnig var þetta á þeim tíma sem stefnan var ný á Íslandi og 
lítið til af lesefni á íslensku fyrir starfsfólk til að kynna sér efnið. Stefnan var 
því í dvala í nokkur ár. Stjórnendur ákváðu svo árið 2013 að hífa starfið upp 
og hafa stefnuna mun sýnilegri í öllu sínu starfi og mótuðu áætlanir. Allir 
starfsmenn fóru á námskeið, þriggja manna teymi var stofnað um stefnuna. 
Þeirra hlutverk er að aðstoða kennara að vinna með stefnuna og jafn vel fara 
inn í bekki ef einhverjir eru óöruggir. Starfsmenn stofnuðu síðan leshringi þar 
sem fámennir hópar hittast reglulega og ræða lesefni um stefnuna. Í dag er 
mikið til af lesefni á íslensku um stefnuna og til er virk heimasíða sem 
starfsmenn sækja þekkingu í.  

Rannsakandi fór í skólann 13. nóvember 2019 og ætlunin var að taka 
viðtal við einn aðila en þegar komið var á svæðið var rannsakanda tjáð að einn 
kennari myndi einnig vera með. Það vissulega flækti viðtalið örlítið og erfiðara 
var fyrir rannsakanda að stýra samræðunum. En þrátt fyrir það má telja að það 
hafi fengist aðeins dýpri skilningur með því að hafa tvo aðila frá skólanum að 
skýra frá sinni sýn á stefnuna. Viðtalsrammi var hafður meðferðis og reynt var 
að styðjast við hann að mestu. Viðtalið og heimsókn í Urðarskóla tók rúmlega 
klst. Fyrst var rætt um kosti stefnunnar og þar var af mörgu að taka. 
Viðmælendur lofuðu sáttarborðið og hvernig það hefur hjálpað nemendum að 
koma orðum á tilfinningar sínar. Sáttarborðið hefur einnig hvatt nemendur til 
að útkljá deilumál sín á milli að mestu leyti sjálf en fá aðstoð kennara ef þarf. 
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Strax í 1. bekk fær hvert barn stjörnu með fimm örmum og á hverjum armi má 
sjá eina af grunnþörfum okkar. Sem eru; ást og umhyggja, stjórn, frelsi, gleði 
og öryggi. Börnin læra að tjá tilfinningar sínar í gegnum stjörnuna. Ef allt er 
eins og það á að vera „skín“ stjarnan fallega. Ef eitthvað hefur gengið á kemur 
barn t.d. til kennara og segir „stjarnan mín skín ekkert núna“ sem þýðir að 
barninu líði ekki vel. Nemendur geta því notað stjörnuna til að auðvelda sér að 
tala um tilfinningar. 

 
Þá fer einhvern vegin öll orka barnsins í hans eigin stjörnu í stað þess að 
fara og brjóta á þeim sem var að gera manni illt. Ef stjarna einhvers skín 
ekki þá förum við í heimakrókinn og röðum okkur í hring. Og ég bara 
segi sem kennari, sjáið þið krakkar stjarnan hennar Sæju skín bara ekki 
eins og hún á að gera. Þetta er nú ekki gott. Svo spyr ég krakkana hvað 
hún geti gert til að stjarnan hennar fari að skína aftur. Engar persónulegar 
ásakanir heldur erum við að leysa þetta öll saman. Og svo kemur kannski 
einhver sameiginleg lausn, einhverjir bjóðast til að leika við viðkomandi 
í næstu frímínútum.  

 
Urðarskóli notar stefnuna mikið til að höfða til samvisku nemenda og fá 

þá til að líta inn á við og spyrja sjálfan sig hvernig manneskjur þau vilji vera 
og hvað þau þurfi að gera til að takast það. Eins og með dæmið hér fyrir ofan 
að fá nemendur til að setja sig í spor annarra og reyna að sjá hlutina frá öðru 
sjónarhorni en ekki bara út frá sjálfum sér og sínum hagsmunum. Það virkar 
oft mjög vel í agastjórnun en getur verið áskorun.  

 
Það er ekki alltaf sem þetta gengur svona smooth fyrir sig. Stundum 
verðum við að fara í hérna.. stundum verðum við að bíða svoldið lengi. 
Ertu tilbúin að koma og tala við mig? Nei, okey komdu þegar þú ert 
tilbúinn. Þetta er svona eins og hún segir, svolítið mannúðlegt og það 
hérna er í lagi að gera mistök. Það gera allir mistök og þú getur leiðrétt 
þau, en það er ekki endalaust hægt að gera sömu mistökin. Þú þarft að 
læra af mistökunum. Og það getur verið erfitt. 

 
Stefnan leggur mikið upp úr því að nemendur þekki þarfir sínar. Þegar 

ákveðinni þörf er ekki fullnægt getur það brotist út í neikvæðri eða óæskilegri 
hegðun.  

 
Það er oft einhver þörf að baki hegðunar. Ef einhver lætur illa þá er 
einhver ástæða fyrir því og einhverri þörfinni er ekki fyllt. Það getur 
verið á ýmsum stöðum, það getur verið úti í frímínútunum, það getur 
verið af því að þú skilur ekki hvað þú átt að vera gera, getur verið heima 
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og alls staðar. Svo það er mikilvægt að skilja þarfir barnanna og reyna 
að skilja hvað liggur að baki hegðunarinnar. Bæði fyrir þau sjálf og 
okkur. 

 
Samkvæmt viðmælendum leysast vandamálin fyrr þegar starfsmenn 

sýni skilning á aðstæðum barna og reyna að skilja tilfinningar þeirra. Við-
mælendur telja að stefnan hafi haft mjög jákvæð áhrif á skólabraginn í 
stofuninni sérstaklega eftir að hún var tekin fastari tökum.  

 
Það er einhver annar stíll á öllu finnst mér, ég bara finn það þegar ég 
labba um skólann að það er öðruvísi. Og það á að vera þannig.. Það er 
mikill munur á nemendum, við teljum það vera stefnan. 
  
Stefnan hefur ekki aðeins haft jákvæð áhrif á nemendur heldur allt 

starfsfólk líka. Starfsfólk er mun virkara að leysa agamál og nota stefnuna, sem 
leiðir til þess að þau eru fljótari að afgreiða mál. „Fólk er að fá fræðslu og 
menntun í sambandi við stefnuna og við teljum það vera að skila sér inn í 
starfið okkar. Fólk vill hafa verkfæri til að grípa í, það auðveldar mikið fyrir 
starfsmenn“. Starfsmenn hafa alveg þurft að breyta sínum hugsunarhætti og 
hugmyndum um agamál. Það er ríkjandi í fullorðna fólkinu að reyna stjórna 
sem mest og nota til þess umbun og refsingu. Þessu þarf að breyta samkvæmt 
viðmælendum. 

 
Kennarar eiga einmitt mjög erfitt með þetta, helst ekki gefa stjörnur eða 
einhverja hlutlæga umbun, frekar að hrósa og hvetja. Að nota umbun 
eða stjörnur sem stjórnunartæki það gerum við alls ekki, ég er voðalega 
dugleg að hérna hrósa og svona en svo fer barnið eitthvað annað og fær 
ekkert hrós, þá er það ekki endilega tilbúið að gera hlutina. 

 
Viðmælendur hafa því séð í sinni vinnu hvað hrós skiptir börnum miklu 

máli og hvernig viðhorf barna breytist þegar þau fara í umhverfi þar sem minna 
er um hrós. Aðspurð út í viðhorf foreldra gagnvart stefnunni og hvernig skólinn 
miðli stefnunni til heimilanna sögðu viðmælendur að þar væri mikil brotalöm. 
Það hafi verið erfitt að koma stefnunni til foreldra og út í samfélagið. Þau hafa 
boðið upp á foreldranámskeið en almennt hafi ekki verið vel mætt.  

 
Við minnumst alveg á hana, stefnuna, og krakkar fá stundum 
heimaverkefni. En svona almennt þá gengur okkur ekki sérstaklega vel 
að koma þessu inn í foreldrasamfélagið og við verðum að vinna svolítið 
í því, það er þá okkar verkefni núna sko.  
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Urðarskóli er að vinna gott starf með stefnuna, það að stjórnendur og 

starfsfólk upplifi aukin gæði á skólastarfinu eftir að stefnan var tekin fastari 
tökum gefur ákveðnar vísbendingar um kosti stefnunnar sé unnið með hana 
rétt. Innleiðing á stefnunni getur tekið allt að fjögur til fimm ár. Nemendur eru 
almennt fljótir að aðlagast breyttu umhverfi ef allir eru samstíga. „Ég held að 
þetta sé allt á góðri leið hjá okkur og ég mæli mjög með þessari stefnu“. 
Urðarskóli ákvað að taka ekki upp LÍM þrátt fyrir að allar aðrar skólastofnanir 
í sveitarfélaginu færu þá leið. Ástæðan var sú að sögn viðmælenda að þau 
hefðu verið komin vel af stað í Uppeldi til ábyrgðar þegar upp kom sú staða að 
taka aðra stefnu. Stjórnendur ákváðu þá að halda í þá stefnu vegna allrar þeirrar 
vinnu sem búið var að leggja í hana. Staða LÍM er í dag að þeirra mati á sama 
stað og Uppeldi til ábyrgðar var fyrir 15 árum. Þ.e.a.s. að þekking og lesefni 
tengt LÍM sé á byrjunarreit í samanburði við Uppeldi til ábyrgðar. 

Samantekt úr viðtölunum 

Tilgangur viðtalanna var að öðlast innsýn inn í agastefnu hvers skóla og reyna 
að skilja hvernig þeir vinna eftir stefnunni. Nokkrir sameiginlegir punktar 
komu fram þrátt fyrir að stefnurnar séu ólíkar. Viðmælendur sögðu allir að 
stefnan hefði verið valin fyrir skólann. Í skólunum sjálfum var engin umræða 
á milli starfsfólks um hvaða stefnu ætti að taka eða hvaða stefna hentaði 
hverjum skóla. Ákvörðunarvaldið liggur því hjá stjórnendum skóla og 
sveitarfélagi þess.  

Stefnurnar eru töluvert ólíkar og bjóða upp á mismunandi verkfæri til 
agastjórnunar. Í Selaskóla eru teknar svokallaðar set-mælingar sem meta 
árangur og uppbyggingu í SMT skólum. Þá fær skólinn niðurstöðu fyrir hvert 
ár og getur þannig fylgst mjög náið með þróun agamála í skólanum. SMT fylgir 
mikil skráning og utanumhald en árangurinn af þeirri vinnu hefur sannarlega 
skilað sér. Hrós og umbun til að styrkja jákvæða hegðun nemenda reynist 
skólanum vel.  

Í Urðarskóla hefur einnig mælst fækkun í fjölda agamála sem koma á 
borð til stjórnenda og skólabragur er orðinn mun betri. Uppeldi til ábyrgðar 
hefur reynst skólanum vel og sérstaklega eftir að þau tóku stefnuna fastari 
tökum. Starfsmenn eru áhugasamir um hana og sjá sjálfir mikinn mun á 
nemendum eftir að hafa tekið stefnuna upp. Helsta áskorun Urðarskóla er að 
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kynna stefnuna betur fyrir foreldrum svo hún smitist vonandi meira inn í 
samfélagið.  

Hjá Bréfabæ hefur miklum tíma verið varið í að þýða efni fyrir starfsfólk 
úr ensku yfir á íslensku svo þau geti lesið sér til um stefnuna. Fyrst þegar taka 
átti stefnuna upp voru neikvæðisraddir hjá starfsmönnum vegna þess. Það 
hefur gengið vel að vera í nánu samstarfi við aðrar skólastofnanir í 
sveitarfélaginu og það er sama stefna fyrir nemendur frá leikskólaaldri og út 
10. bekk. Þannig hefur stefnan skilað sér mjög vel út í samfélagið að mati 
viðmælanda.  

Til þess að agastefna sinni sínum tilgangi þurfa starfsmenn að vera 
meðvitaðir um stefnuna, tileinka sér hana sjálfir og kunna að nota hana í 
umræðum við nemendur. Stefnan væri fljót að missa mark sitt ef þessu væri 
ekki sinnt. Viðmælendur nefndu einnig að stjórnendur þurfa að vera 
fyrirmyndir fyrir starfsfólk og að sífellt þurfi að halda stefnunni á lofti. Ef 
starfmenn skynja að stefnan sé ekki lengur númer eitt hjá stjórnendum þá sinna 
þeir henni heldur ekki eins vel. 

4.2 Niðurstöður úr rýnihópum 

Í fyrsta umræðupunkti í rýnihópunum voru þátttakendur beðnir um að lýsa 
þeim agavandamálum sem þeim fannst vera mest áberandi á meðal nemenda í 
dag. Mikill samhljómur var á meðal þátttakenda um að virðingarleysi og 
ábyrgðarleysi væri fyrirferðamikið hjá nemendum í dag og að það smitaði út í 
metnað nemenda í námi. Stjórnleysi og að virða ekki mörk var einnig nefnt í 
tengslum við agavanda. Þessi þrjú atriði: virðingarleysi, ábyrgðarleysi og 
stjórnleysi, mynda meginþemu í umfjöllun rýnihópanna um agavanda 
nemenda í Auðarskóla í dag. Umræður fóru fram um agastefnurnar þrjár og 
reyndu hóparnir að máta þær við skólastarfið í Auðarskóla. Síðast var tekið 
fyrir hvort vilji væri fyrir agastefnu hjá starfsmannahópnum í Auðarskóla. 

Virðingarleysi  

Í samtölum starfsmannanna lýsa margir áhyggjum sýnum af virðingarleysi 
nemenda og margbreytilegri birtingarmynd þess en virðingarleysi getur komið 
fram á marga vegu. Einn viðmælandi lýsir sinni upplifun svona: 
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[...] Mér finnst það helst vera virðingarleysi, virðingarleysi gagnvart 
tíma annarra. Já (ó)virðing, gagnvart kennurum og gagnvart hverju öðru. 
Að sem sagt að það skipti engu máli að þú sért að eyðileggja fyrir öðrum, 
taka tíma af öðrum. Svona, hér er ég, „ég má allt“ hugsun. Og kannski 
má orða þetta öðruvísi en virðing finnst mér vera aðalatriðið og 
tillitsleysi er hluti af því. Ef þú hefur ekki virðingu fyrir þér, kennurum 
og öðrum þá ertu tillitslaus og telur þig geta gert hvað sem er. 
 
Flestir taka undir þetta og segjast vera sammála um að virðingarleysið 

sé orðið mjög áberandi. Ein bætir síðan við að virðingarleysið sem hún upplifir 
hjá nemendum sé fyrst og fremst gagnvart þeim sjálfum og þeirra skyldum sem 
þau hafa og eiga að sinna. Hún segir: 

 
Þarna er meira virðingarleysi gagnvart sko bara sjálfum sér og sínum 
verkefnum. Af því mér finnst oft ekki algengt að þau séu virðingarlaus 
gagnvart okkur. Þú veist í framkomu eða beint þannig. Nema þá svona, 
mér finnst þetta vera meira gagnvart þeim sjálfum og þeirra skyldum.  
 
Nemendur eru mögulega farnir að leyfa sér meira og taka meira pláss í 

kennslustofunni. Sem í flestum tilfellum er góð þróun, þá eru að skapast 
fjörugar og líflegar umræður út frá námsefninu. Þau jafnvel taka af skarið í 
samvinnu og aðstoða hvert annað. En hér koma samt sem áður fram áhyggjur 
starfsfólks af því þegar nemendur reyna jafnvel að taka stjórnina og ætlast til 
þess að þeirra vilji stjórni ákvörðunum starfsfólks. Það kemur oft fram í mikilli 
ókurteisi og vanvirðingu gagnvart starfsfólki: 

 
[...] og bara kurteisi, mér finnst það alveg vanta hjá mörgum og það er 
náttúrlega hluti af þessu virðingarleysi.. gagnvart sjálfum sér og 
gagnvart samnemendum sínum og öllu sko. Já og eins með tillitssemi, 
að það séu ekki alltaf allir að tala þegar það á bara einn að tala og svona 
og það kemur náttúrlega líka inn á þessa virðingu sem við erum búin að 
vera tala um.  

 
Einn bætir við þessa umræðu: 

 
[...] sem hefði verið svo frábært í svona fullkomnum heimi að þau 
(nemendurnir) væru búin að ná tökum á mikið, mikið fyrr. Heldur en að 
vera komin á unglingastig og finnast það allt í lagi að grípa fram í og 
það skipti engu máli hvort kennarinn sé að tala eða einhverjir 
niðursokknir í verkefnavinnu.  

 



   
 

46 

Margir voru sammála þessum punkti í umræðunni og greinilegt að þarna 
er vandamál sem þarf að taka á og vinna með á skilvirkan hátt. „Þetta er 
allavegana ríkjandi í dag á okkar unglingastigi. Þetta metnaðarleysi og 
virðingarleysi“ sagði einn starfsmaðurinn. Einnig þarf að virkja metnað 
nemenda fyrir sínu námi og sýna þeim mikilvægi þess að hafa virðingu fyrir 
því sem þeir eru að gera, verkefnum þeirra og tíma. Með því að sýna þessum 
þáttum virðingu skapast metnaður. Annar starfsmaður bætti við að „ef 
metnaðurinn er ekki til staðar og ef þú hefur ekki metnað fyrir því sem þú ert 
að gera þá ertu ekki heldur að bera virðingu fyrir hinum í kringum þig“. Það er 
þessi sjálfhverfa hugsun sem virðist ríkjandi: „Ég, Núna, Strax hugsun. Alltaf. 
Og ef það er eitthvað sem að snýr ekki að mér... þá skiptir það ekki máli!“.  

Starfmennirnir nefna að þeim finnist að þeir séu oft að ræða sömu 
hlutina við nemendur og líði jafnvel eins og bilaðri plötu. „Við erum alltaf að 
tönglast á sama punktinum dag eftir dag. Þetta með virðingu og metnað. Og 
þetta verður þreytandi“. Skólaliðar nefndu einnig að virðingarleysi sé það 
helsta sem þeir verða varir við og það vandamál hafi einhvern veginn verið 
gegnum gangandi undanfarin ár. 

 
Já ég verð mest var við eins og virðingarleysi á hlutum, þau gera sér ekki 
endilega grein fyrir því að það kostar allt peninga. Við erum að kaupa 
fína hluti og dót og biðjum um að því sé skilað og farið vel með það, það 
gerist ekki alltaf. Það er ekki notað á réttan hátt og það brotnar, skilið 
eftir úti. Gera sér ekki grein fyrir að það sé verið að eyða pening í dót 
fyrir þau. 

 
Leikföng og útidót sérstaklega brotnar og týnist, það er í raun ekkert 

óeðlilegt við það. En þegar hlutirnir eru ekki notaðir eins og ætlast er til 
skemmast þeir frekar. Skólaliðar sögðust hafa þurft að fjarlægja leikföng og 
bolta tímabundið af útisvæði vegna þess að reglum um notkun var ekki fylgt. 
En það bitnar þá alltaf helst á þeim nemendum sem voru að fara eftir reglum 
um rétta notkun. Þetta er því alltaf aðeins tímabundin lausn, nemendur sýna 
bætta hegðun en áður en skammt líður er allt komið í sama farið aftur.  
 

Sérstaklega með útidótið og fótboltana, sama þótt við höfum tekið 
boltana nokkrum sinnum af þeim. Ef bjallan hringir þá þarftu allt í einu 
að flýta þér inn og getur ekki tekið dótið með til baka.  
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Starfsmenn lýsa sama virðingarleysi gagnvart hlutum inni í skólanum. 
Þá helst skriffærum sem eru skilin eftir hér og þar, ekki gengið frá spilum og 
bókum eftir notkun. Eins og það sé alltaf einhver annar sem á að ganga frá. 
Einnig er farið að bera á virðingarleysi gagnvart dýrari hlutum, tölvum, 
spjaldtölvum og öðrum tæknihlutum sem eru mun verðmætari. Þetta með að 
bera ekki ábyrgð á hlutum er áberandi vandamál hjá nemendum. Starfsmenn 
ræða að ástæðan fyrir því gæti mögulega verið samfélagsleg og að börn í dag 
hafi jafnvel ekki ábyrgðarhlutverk utan skóla „kannski er þróunin komin 
þangað“. 

 
 Já við höfum stundum rætt um það að við erum að eignast börn fyrir 
okkur og því er allur okkar heimur um börnin og snýst algjörlega um 
þau, fyrir okkur sem foreldra. Og það hefur líka einhver áhrif. Það er 
okkar hugsun sem foreldrar að búa til blómstrandi og ævintýralegt líf 
fyrir þau (börnin). 

 
Foreldrar vilja auðvitað skapa börnum sínum góða æsku sem þau geta 

tekið með út í lífið. Einn bætir við þessa umræðu sem styður mögulega 
samfélagsbreytingu að hans mati. 
 

Og svo kannski ef við förum aðeins víðara að þá er fólk að byrja að búa 
í dag og svona og það er ekkert verið að fá notað eða kaupa notað. Það 
er bara keypt allt nýtt og svo kannski kemur þessi aðeins til krakkana. 
Ef eitthvað brotnar þá er bara keypt nýtt. Það er svo ódýrt, það er 
þægilegt, það er hægt. Það var kannski ekki hægt áður og þetta getur 
alveg haft áhrif á virðingu gagnvart hlutum, gagnvart öðrum, fötum og 
slíku. Bara öllu þessu sem er í kringum okkur. 

Ábyrgðarleysi 

Ábyrgðarþáttur nemenda í skólastarfi í dag fer stækkandi og er eflaust stærri í 
dag en fyrir nokkrum árum. Í Auðarskóla er lagt er upp með að nemendur taki 
meiri ábyrgð á sínu námi eins og að sinna heimalestri og halda áætlun í fögum 
sínum. Í elstu deild er meðal annars boðið upp á einstaklingsmiðað námsefni. 
Að mörgu þarf að huga þegar ábyrgðin er sett í hendur nemenda og vissulega 
eru ekki allir sem eru tilbúnir fyrir ábyrgðina á grunnskólaaldri. En það er 
öllum hollt að temja sér ábyrga hugsun og forgangsröðun við að setja sér 
markmið, stór sem smá. Þegar starfsmenn ræddu sjálfsábyrgð nemenda kom 
meðal annars fram þessi punktur hér: 
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Mér finnst kannski, hvað á ég að segja.. svona ábyrgðin, þú ert að 
leiðbeina krökkum, reyna að koma þeim áfram í vinnu og svona og þú 
veist, mér finnst það of algengt, þetta bíddu ha! Á ég að taka upp blýant? 
Þú veist bara í þessum sjálfsögðu litlu hlutum. Sem mér finnst oft 
svolítið ábyrgðarlaus.... já og bíddu ég er ekki með blýant og það er 
ekkert þarna og þú veist.  

 
Starfsmenn lýsa miklu ábyrgðarleysi nemenda í að koma sér að verki og 

sinna námi sínu þótt þeir séu að reyna að höfða til nemenda með fjölbreyttum 
námsleiðum og námsefni. 

 
Já þau eru einhvern vegin alveg ýkt hlutlaus og já mér finnst þetta 
flokkast svona til ábyrgðarleysi.. já og svo bitnar þetta oft svo mest á 
þeim sjálfum.. sko eins og með nýtingu á tíma. Fara illa með tímann sinn 
einmitt bara út af einhverju svona. Það er ekki mitt.. bara öhh ég er ekki 
með blað eða blýant og byrja því seint. Og þetta smitar út í vinnuþáttinn. 

 
Hér er aftur komið inn á metnaðarleysi og að nemendur sjái jafnvel ekki 

tilgang í því sem þau eiga að gera og eyði því tímanum í svona hlutleysi sem 
jafnvel truflar aðra nemendur í sinni vinnu. 

Stjórnleysi  

Stjórnleysi var einnig nefnt sem ákveðið agavandamál þegar nemendur hafa 
ekki stjórn á sjálfum sér í vissum aðstæðum og eiga erfitt með að virða mörk. 
Stjórnleysi birtist einnig í mörgum myndum. Starfsmenn voru sammála um að 
helsta vandamálið með stjórnleysi væri sú neikvæða hegðun sem brýst út s.s. 
að lemja, meiða, skemma fyrir öðrum eða eyðileggja eigur skólans þegar 
nemendur snöggreiðast í ákveðnum aðstæðum og geta ekki hamið sig. 
Leikskólastarfsmenn nefna að nemendur þar séu enn þá að læra inn á sjálfan 
sig og þeirra eigin mörk. Einn lýsir því svona: 
 

Ég (nemandi) vil ganga þarna um en einhver er búin að byggja þarna hús 
en ég bara fer, þetta er fyrir mér. Eða það er einhver krakki fyrir mér og 
ég bara ýti honum í burtu og hérna... þessi ágreiningur verður oft vegna 
þess að þau eru ekki að virða ákveðin mörk. 

 
Hér er mjög lýsandi dæmi um stjórnleysi ungra barna á leikskólaaldri og 

sú vinna að kenna þeim að virða mörk er daglegt verkefni leikskólakennara og 
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lærist alls ekki á einni nóttu. Einn viðmælandi bætir við að nú séu svo margar 
ólíkar uppeldisstefnur í gangi og það geti verið mjög erfitt fyrir börnin.  

 
Þessir foreldrar að vinna með eina stefnu og þessir foreldrar að vinna 
með aðra. Þannig krakkar eru oft að fá svolítið misvísandi skilaboð.  
En þá er einmitt gott að við (skólinn) höfum pakka (stefnu) til að bera á 
borð þegar unnið er úr ákveðnum málum. Svona ætlum við að gera þetta. 

 
Börn fá auðvitað mismunandi uppeldi á milli heimila og það er ekkert 

sem starfsmenn skólastofnanna stjórna. Við getum því aðeins stjórnað því 
hvernig skólinn og starfsmenn ætla að aðstoða nemendur að vinna úr sínum 
málum. Samstarf heimila og skóla skipta miklu máli við að ná árangri og 
mikilvægt að samvinnan gangi vel. 

Uppeldi til ábyrgðar 

Starfmenn ræddu saman um stefnuna og kosti og galla hennar og það var mikill 
munur á skoðunum manna eftir hópum. Nokkrir aðilar í öðrum rýnihópnum 
höfðu reynslu af þeirri stefnu frá öðrum skólum og höfðu meðal annars þetta 
að segja:  

 
Já ég þekki þetta aðeins og þarna bara falleg stefna, hún er góð en hún 
er líka alveg áskorun fyrir stofnanir. Það að allir séu á sömu blaðsíðunni. 
Það er kannski alltaf áskorun að ná einhvern veginn starfsmannahópnum 
alltaf og hann er líka síbreytilegur. Erfitt að ná honum og að allir séu 
alltaf á tánum í þessum málum. Mér finnst þetta falleg og góð stefna og 
gaman að vinna með þetta en mín reynsla, hún var stutt en ég gat ekki 
séð að hún væri.. hvað á maður að segja.. að hún virkaði í öllum hornum 
stofnunarinnar. 

 
Hér kemur fram gagnrýni á utanumhald á stefnunni, að það geti verið 

erfitt að halda utan um starfshópinn að allir vinni eftir sama sniðinu. 
Sérstaklega þegar mikil starfsmannavelta er innan stofnana og nýir starfsmenn 
fá ekki fræðslu eða kennslu varðandi stefnuna þá verður vinnan fljótlega 
marklaus. Aðspurð hvort viðkomandi hafi fengið fræðslu um stefnuna á 
vinnustaðnum var svarið „ekki mikla, nei. Alls ekki. Bara svona rétt dreypt á 
því, svo fyrir nýja kennara þá var ekki nægilega vel haldið utan um okkur“. 
Annar lýsir sinni reynslu svona: 
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Ég þekki þetta líka, frá öðrum skóla og ég heft oft hugsað að í 
fullkomnum heimi þar sem ég myndi fyrst bara taka við 1. bekk. Þá 
myndi ég taka þessa stefnu upp og hérna ala þau upp í því. Svo fara þau 
í annan bekk og halda áfram með þetta og ég fæ aftur nýjan 1. bekk. En 
það er áskorun að taka þetta upp fyrir allan skólann og með alls konar 
eitthvað. Vegna þess að þetta byggir á því að þegar þú gerir eitthvað af 
þér þá verður til samtal. Þú brást svona við og hvað græddir þú á því.. 
Þetta er svona samtal skilurðu.. og þetta er bara erfitt, það er mikið búið 
að ganga á og maður er kannski bara vanur að leysa vandamálin 
einhvern vegin öðruvísi og mér finnst þetta vera flókið. 

 
Stefnan leggur mikið upp úr samtali milli nemenda og starfsmanns. 

Nemandi skal lýsa tilfinningum sínum og útskýra líðan sína. Nemanda er síðan 
boðið að leiðrétta hegðunina hafi hún verið óæskileg og reyna að komast að 
því hvernig hann hefði getað brugðist öðruvísi við. Þetta er áskorun og 
starfsmenn eru kannski ekki tilbúnir að koma með réttu spurningarnar alltaf og 
barnið kannski bara spilar með, segir það sem það heldur að starfsmaðurinn 
vilji heyra. Einn lýsir sínum efasemdum sem svo að samtalið getið orðið svona 
„langlokusamtal“. Þegar unnið er með barni sem er snjallt í þessu og það geti 
bara spólað fram og til baka án þess að það komi nein sérstök niðurstaða. Einn 
starfsmaður sem ekki hefur reynslu af stefnunni lýsir sínum efasemdum svona: 
 

Ég þekki þetta nefnilega ekki neitt og það sem ég hugsaði var að það 
væri erfitt að starta þessu. Að fá alla um borð til að byrja á þessu. Það 
að byrja með þetta á yngsta stigi væri betra en að skella þessu á allan 
skólann. Ég er náttúrulega á unglingastigi og ég er ekki viss um að ég 
myndi yfirhöfuð treysta mér í það. Það var eitthvað við hana sem ég bara 
umm.. ég treysti mér ekki í það. 

 
Að mati þátttakenda gæti verið erfitt að byrja með svona yfirgripsmikla 

stefnu fyrir allan skólann og þeir nefna að mögulega væri betra að byrja rólega 
með eitt stig í einu. Sumir lýstu efasemdum um að stefnan gæti hentað yfir 
allan skólann og erfitt gæti verið að vinna með börnum sem þörfnuðust meira 
utanumhalds. „Það er alltaf talað um að 90% barna gangi vel að aðlagast 
skólakerfum en svo eru þessi 5% og 5% sem gengur ekki eins vel. Og með 
þessari stefnu fannst mér þetta bara vera mjög erfitt“. Nokkrir lýstu einnig 
efasemdum um þann hluta stefnunnar sem snýr að umbun, að umbun af neinu 
tagi sé ekki innan stefnunnar. Í dag er Auðarskóli með Lausnaleit fyrir 
nemendur sem þurfa aukna þjálfun og leiðbeiningu við mismunandi 
hegðunarfrávikum. Þar er umbun í stóru hlutverki og því stangast Uppeldi til 
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ábyrgðar að vissu leyti við Lausanleitina. Starfsmenn hafa séð góðan árangur 
gerast, með umbunarkerfum. En stundum hefur skapast óstöðugleiki í 
nemendahópnum þegar ákveðnir nemendur fá umbun en aðrir ekki og þeir 
skilja ekki hvers vegna. „Jú vissulega stangast þetta á, því allir hinir sem eru 
að gera þetta (jákvæða hegðun) á hverjum degi hugsa, bíddu af hverju fæ ég 
ekki umbun?“ segir einn þátttakandinn. Einhvern vegin þurfa starfsmenn að 
mæta þessum börnum og ljóst er að ekki geta öll börn fengið þá umbun sem er 
í boði með umbunarkerfum. 
 

[...] svo með þessa umbun, við vinnum í skóla og verðum einhvern vegin 
að láta alltaf jafnt yfir alla ganga. Og umbun getur alltaf verið svolítið 
flókið fyrirbæri, sérstaklega eins og við höfum verið að gera þetta. Bara 
hinir og þessir sem fá umbun. Og hvað með alla hina sem alltaf eru til 
fyrirmyndar í öllu.  

 
Umbun þarf nefnilega ekki alltaf að vera hlutlæg.  

 
Kannski ætti maður einmitt að leggja meira upp úr þessari umbun, að 
maður sé hamingjusamur, að manni líði vel, maður á vini og svona. Að 
það gangi vel í samskiptum og svona og það er náttúrulega hin stóra 
umbun í lífinu. Að þú sért hamingjusamur af því að þú fórst réttu leiðina, 
í samskiptum.. og þú uppskarst að verða hamingjusamur fyrir vikið.  

 
Með því að vinna með Uppeldi til ábyrgðar væri því hægt að sýna 

nemendum að þau stjórna sinni hegðun og gjörðum, enginn annar og því er 
hamingjan aðeins undir þeim sjálfum komin. Einn starfsmaður nefnir sem 
dæmi „Ég stjórna þessu og ég þarf ekki umbunina. Hin fullkomna umbun er 
náttúrulega að þér takist að sýna góða hegðun og ná markmiðum í stefnunni 
sem er verið að vinna eftir“. En nemendur, sérstaklega þeir ungu hafa ekki 
sömu forgangsröðun og fullorðnir og það er því ekki sanngjarnt að gera ráð 
fyrir því. „Þau eru samt svo bókstafleg, sko það bara að fá límmiða það er alveg 
toppurinn!“ segir einn starfsmaðurinn um unga nemendur. Stefnan hefur upp á 
mikið að bjóða og kennir nemendum sannarlega færni sem þau ættu að geta 
tekið með sér út í lífið.  

 
Og kosturinn sem maður sér við þessa stefnu að byrja með mjög ung 
börn er að þetta er færni alveg fyrir lífið. Að taka skynsamar ákvarðanir 
og hugsa um leið sem allir vinna saman...það verður til svona 
sjálfsprottinn vilji til að gera vel.  
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Stefnan er að mati þátttakenda ekki aðeins góð fyrir nemendurna heldur 
stöðug áminning fyrir starfsfólk að það sé fyrirmyndir fyrir unga fólkið „þetta 
byrjar allt hjá okkur. Getum ekki bara horft á þau“. Það er því mikilvægt að 
starfsfólk líti í sinn eign barm og byrji fyrst og fremst hjá sjálfum sér. 

SMT-skólafærni 

Flestir þátttakendur höfðu heyrt um SMT/PMTO áður en samræðurnar hófust 
og höfðu því strax ákveðnar skoðanir varðandi hana. Lausnaleitin er í anda 
SMT og þegar líða fór á samræðurnar um stefnuna fór að votta fyrir 
misskilningi á milli þessara tveggja leiða eða jafn vel að þekking starfsmanna 
á SMT væri ekki eins mikil og talið var í fyrstu. Starfsmenn lýstu m.a. 
efasemdum um hvort rétt væri að kenna rétta hegðun, einn segir:  
 

Ég set einmitt spurningarmerki við ákveðna þætti þar eins og þetta að 
kenna reglur og rétta hegðun. Auðvitað eru sumir sem þurfa svona og 
hafa mjög gott af svona kerfi en hinir sem eru alveg hæf til að fá svona 
sjálfsprotna ábyrgðartilfinningu, fyrir þau er þetta kannski ekki alveg 
málið.  

 
Aðrir taka undir þessa athugasemd og bæta við að nemendur læri jafn 

vel þá aðeins hegðun sem starfsfólki finnist æskileg en ekki vegna þess að þeim 
sannarlega finnist hegðunin rétt. Og eru því stöðugt að leita samþykkis eða 
viðurkenningar frá starfsfólki. „Það leiðir til þess að þau taka ekki hegðunina 
með sér í aðrar aðstæður.. svo hérna með umbunina að það er gott að gera ekki 
bara hluti fyrir einhverja umbun“. Annar lýsir sinni upplifun af SMT svona: 
 

Ég myndi segja því nú hef ég unnið mikið með einstaklingsmiðuðu 
stuðningsáætlunina og tekið líka þannig áfanga í Kennó og ég er mjög 
hrifin af þeim en mér finnst þeir stofnanalegir og ég myndi aldrei nenna 
að hafa heilan skóla í svona. Það væri bara leiðinlegt allan daginn. Þetta 
er svona kerfi sem maður vill bara gera í stuttan tíma og grípa svo bara 
aftur í seinna. En þetta er algjör björg fyrir marga.  

 
Hér er svipuðum athugasemdum lýst og hafa komið fram, stefnan sé heldur 
stofnanaleg og bjóði ekki mikið upp á frelsi fyrir nemendur til að gera hluti út 
frá sínu brjósti. En þetta er kerfi sem sannarlega virkar og það hefur sýnt sig, 
bæði með reynslu kennara og rannsóknum. Lausnaleitin í Auðarskóla hefur 
hjálpað mörgum nemendum. Hún byggir á sömu verkfærum og SMT og er því 
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í anda þeirrar stefnu. „Ég hef sjálf verið með barn í svona og þetta hefur alveg 
bjargað honum. Og ég er bara mjög þakklát með það. En maður sér að þetta 
væri ekki fyrir allan skólann öll árin“ segir einn þátttakandinn. Nokkur 
samhljómur var á meðal starfsfólks um að SMT/PMTO væri ekki rétta stefnan 
fyrir Auðarskóla. Það væri þó mjög gott verkfæri til að grípa í og vinna með í 
ákveðinn tíma en ekki stefna sem skólinn ætti að vinna alfarið eftir. 

Leiðtoginn í mér 

Leiðtoginn í mér fékk mjög góðar undirtektir meðal starfsmanna. Ekki er 
komin mikil reynsla á þessa leið hér á Íslandi eins og áður hefur komið fram. 
Starfmenn lýstu þrátt fyrir það miklum áhuga og sögðu meðal annars: „Mér 
leyst best á hana varðandi unglingastigið“. „Ég myndi treysta mér helst í hana“. 
„Þetta er mjög fín stefna og klárlega eitthvað sem þau eiga að geta tekið með 
sér út í lífið í fullorðinsárin“. „Já hún er svona, ekki beint auðveld en 
aðgengileg. Mjög skýr. „Sammála mér fannst hún svona lang fallegust“. „Þú 
getur klárlega tekið hana með þér út í lífið finnst manni“.  

Greinilegt er að starfsmenn sjá í þessari stefnu tækifæri til að vinna betur 
með nemendum. Stefnan er að þeirra mati skýr, aðgengileg og nytsamleg fyrir 
nemendur. „Það sem maður sér líka með þessa stefnu er að við værum að vinna 
alltaf með börnunum í þessum venjum og þá á sama tíma er maður að þróast 
sem starfsmaður“. Stefnan snýr ekki aðeins að nemendunum sjálfum heldur 
munu starfsmenn þurfa að tileinka sér Venjurnar 7 með nemendum til að hún 
beri árangur. „Ég held einmitt að hún gagnist öllum, okkur kennurum og 
nemendum. Það sem ég hef heyrt af þessu, hún er í Sandabyggð og þau tala 
bara mjög vel um þetta“. Starfsmenn nefna einnig að stefnan sé mjög heppileg 
kjósi foreldrar að taka meira af skólastefnunni inn á sitt heimili. „Þetta er líka 
svo þægilegt að grípa í, geta bara sagt, hey manstu venju 2. Hvernig er hún?“ 
Venjurnar 7 eru því gott verkfæri að mati starfsmanna til að hvetja nemendur 
til sjálfsskoðunar og að setja sér markmið um eigin velgengni. Einn þátttakandi 
orðar þetta svona: 

 
Já og svo er maður að hugsa, hvernig vil ég að börnin verði þegar þau 
klára 10. bekk. Þá myndi ég vilja að þau væri þannig að þau hugsi „ég 
get gert hvað sem ég vil í heiminum“ ég er kominn með sjálfstraust og 
þekkingu en ég veit að ég er ekki að traðka á neinum í leiðinni. Ég fer 
þetta á mínum forsendum, ég er búin að fá færni til þess að læra. 
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Hér lýsir starfsmaður væntingum sínum til nemenda muni þeir hafa 
tileinkað sér Venjurnar 7 og þessi sýn gæti verið möguleg takist starfsfólki að 
vinna rétt með stefnuna. Annar bætir við mikilvægi þess að nemendur 
samgleðjist hver öðrum og Venjurnar 7 aðstoða sannarlega við það. 

 
[...] það er einmitt með þetta, styrkleika hvors annars að hérna að sjá það 
ekki sem ógn. Læra að samgleðjast og muna að við erum misjöfn og öll 
góð í einhverju. Og við þurfum að kenna þeim þetta markvissara, hjálpa 
þeim með það. Gleðjast yfir sinni velgengni og annarra. Og það er til 
hérna sigrum saman, allir geta unnið (Venja 4).  

 
Þegar starfsfólk fer að máta Venjurnar 7 við nemendur sem hafa þurft 

frekari aðstoð við að læra reglur og æskilega hegðun nefna þau að Lausnaleitin 
verði að vera með. Þennan nemendahóp „vantar ákveðna innsýn í eigið 
tilfinningalíf til að ná utan um hana (stefnuna)“. 

 
Já klárlega með, þetta er náttúrulega hópur sem þarf þennan ramma og 
sá hópur fattar ekki þessa stefnu eða þessa hugsun sem þarf að vera til 
staðar. Ég held þau geri sér ekki endilega grein fyrir henni. 

 
Hér kemur því fram hjá starfsfólki að Lausnaleitin hafi sannað gildi sitt 

undanfarin ár og yrði að vera tekið með í þá stefnu sem ákveðin væri. „Við 
munum alltaf vera með þennan hóp og þá kannski henta mismunandi stefnur 
mismunandi hópum af börnum best“. Í dag er Auðarskóli með vinaverkefnið 
Blæ í leikskólanum og á yngsta stigi grunnskólans, starfmenn nefna að 
Venjurnar 7 tóni mjög við verkefni Blæs og auðvelt sé að tengja þau saman. 
Einnig er vinaliðaverkefni í grunnskólanum þar sem nemendur sjá sjálfir um 
að skipuleggja og framkvæma leiki í frímínútum þar sem allir eru hvattir til að 
vera með. Það verkefni sé að sama skapi þægilegt að tengja saman við LÍM. 
Þegar starfsmenn rifja aftur upp þau vandamál sem áberandi voru meðal 
nemenda segir einn: 

 
Ég held einmitt að þessi stefna passi best til að leysa þau vandamál sem 
við töluðum um í byrjun. Að fá ábyrgðina til þeirra og metnaðinn. Þessi 
stefna ýtir mest undir það.. af þessum þremur stefnum. 

 
Starfsmenn telja að LÍM svari best þeim áskorunum sem þeir verða varir 

við í fari nemenda s.s virðingar-, ábyrgðar-, og stjórnleysi og gæti hentað 
Auðarskóla að þeirra mati. 
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Vilji fyrir agastefnu í Auðarskóla ?  

Að lokum var rætt um hvort að stafsmannahópurinn í Auðarskóla væri tilbúinn 
að sameinast um einhverja eina stefnu og vinna eftir henni. Flestir töldu svo 
vera en nefndu að stjórnendur yrðu að sameinast um stefnu og bera hana 
skilvirklega á borð til starfsfólks og vera góðar fyrirmyndir í að vinna með 
stefnuna. Einn segir: 

 
Ég held að starfsmenn muni ekki setja sig upp á móti einhverju svona, 
en það þarf bara í byrjun að, svoldið, að vera fræðsla. Við þurfum að fá 
að æfa okkur og innleiðingin verður alveg að vera. Og það komi 
ákvörðun um að nú gerum við þetta og að allir, öllum finnist við vera 
saman í liði og við ætlum að hafa þessa stefnu, skiluru. 

 
Ákvörðun um hvaða stefnu ætti að taka upp yrði því að koma frá 

stjórnendum og það verður að gæta þess að innleiðingin verði almennileg og 
allir fái viðeigandi fræðslu. Stjórnendur verða „að gefa okkur tækin svo þetta 
verði að veruleika. Skapa grundvöll og rými til þess að við getum búið það til“. 
Starfsfólk nefnir mikilvægi þess að hafa verkfæri í höndum þegar tekið er á 
erfiðum málum og vita til þess að allir geri eins. „Svo maður stendur ekki bara 
fyrir framan barn og hugsar ó hvað geri ég núna, hvernig tek ég á þessu“. Það 
er ákveðin fagmennska í því að skólar taki upp agastefnur og reyni eftir fremsta 
móti að vinna eftir þeim. Starfsfólk hefur því efni í höndunum til að bera borð 
fyrir foreldra og „geti sagt með mikilli vissu að svona ætlum við að gera 
hlutina, því við trúum að þetta virki“. 

Samantekt úr rýnihópum 

Starfsfólk Auðarskóla ræddi saman í tveimur rýnihópum, sex manns í hvorum 
hópi. Rætt var um stefnurnar þrjár sem rannsókn þessi snýr að, þau 
agavandamál sem starfsfólki finnst bera mest á og hvort þau teldu að vilji væri 
hjá stofnuninni til að taka upp samræmda agastefnu.  

Fyrst var rætt um agavandamál nemenda. Mikill samhljómur var meðal 
hópanna tveggja Um að helsta vandamálið væri virðingarleysi nemenda. 
Virðingarleysi þeirra birtist í mörgum myndum t.d. virðing fyrir sjálfum sér, 
öðrum, eigum annarra, eigum skólans, virðing fyrir námi og tíma annarra svo 
eitthvað sé nefnt. Ábyrgðarleysi var einnig nefnt sem og stjórnleysi. Næst var 
rætt um stefnurnar og sitt sýndist hverjum. Nokkrir aðilar höfðu reynslu af 
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Uppeldi til ábyrgðar og sögðu stefnuna vera fallega og hafa margt upp á að 
bjóða en þegar kæmi að framkvæmd hennar var hún ekki að virka eins vel og 
hún hljómaði. Sumir lýstu áhuga á henni og sérstaklega því hún hafnar allri 
umbun og hvetur nemendur til sjálfsskoðunar. Þá sköpuðust umræður um 
mikilvægi umbunar fyrir ákveðinn hóp. Það er sá hópur nemenda sem er í 
Lausnaleit en umbunarþátturinn í þeirri vinnu hefur virkilega sýnt fram á 
jákvæðar breytingar í hegðun. Það kom fram í umræðunum sú mikla trú sem 
starfsmenn hafa á Lausnaleitinni og lýstu þeir því að hún yrði að vera áfram 
fyrir þann hóp sem þarf á henni að halda, þó svo að skólinn tæki upp einhverja 
stefnu. 

SMT/PMTO stefna sem styðst við atferlismótandi hugmyndafræði féll 
almennt ekki vel í starfsmannahópinn. Starfsmenn lýstu áhyggjum af því að 
hún væri „stofnanaleg“ og styðji ekki eins vel við sjálfsmótun nemenda eins 
og aðrar stefnur. Það er mat þeirra að gott sé að grípa í verkfæri hennar til að 
vinna með ákveðinn hóp/verkefni en alls ekki yfir allan skólann öll skólaárin. 
Flestum þótti LÍM áhugaverð stefna og sögðust treysta sér í hana. Hún væri að 
þeirra sögn falleg og skýr og það væri þægilegt að sníða hana að núverandi 
skólastarfi í Auðarskóla. Stefnan biði upp á lífsgildi sem nemendur geta tekið 
með sér út í lífið eftir að grunnskólagöngu þeirra er lokið. 
  Starfsmenn ræddu að lokum um hvort þeir teldu að vilji væri fyrir hendi 
í starfsmannahópnum fyrir því að Auðarskóli myndi taka upp samræmda 
agastefnu. Allir töldu svo vera og sögðu að mikilvægt væri að hafa verkfæri í 
höndum á borð við agastefnu þegar tekið væri á erfiðum málum og að allir 
gerðu eins. Starfsmenn nefndu þó að stefnur væru fljótar að missa marks ef 
stjórnendur væru ekki á tánum með að fræða og halda starfsmönnum við efnið 
og gæta þess að nýir starfsmenn fengju næga fræðslu um stefnuna til að geta 
nýtt hana. Stjórnendur þyrftu því að vera fyrirmyndir í að innleiða stefnuna í 
sitt starf og gefa starfsfólki tækifæri til að læra hana. Innleiðing verði að vera 
markviss og mikilvægt er að allir séu tilbúnir að stökkva á bátinn og innleiða 
stefnuna í sitt starf. 

4.3 Niðurstöður spurningakönnununar 

Hér verður fjallað um niðurstöður sem fengust úr rafrænu spurningakönnun-
inni. Tölvupóstur var sendur á alla skráða foreldra/forráðamenn nemenda. 
Fjöldi þeirra var 166 og fengust 64 svör sem þýðir 38,5% þátttaka. Helstu 
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niðurstöður þessa hluta rannsóknarinnar eru hér í fimm undirköflum þar sem 
fjallað er um bakgrunn þátttakenda, kynjahlutfall og menntunarstig. Farið 
verður yfir viðhorf foreldra til Auðarskóla og fyrirkomulagins til agamála eins 
og það er í dag. Helstu þættir sem foreldrar vilja að nemendur hafi tileinkað 
sér að loknu grunnskólanámi verða skoðaðir. Að lokum verða niðurstöður 
spurningakönnunarinnar dregnar saman í samantektarkafla. 

Bakgrunnur þátttakenda 

Í fyrstu þremur spurningum könnunarinnar var spurt um bakgrunnsupplýsingar 
þátttakenda. Spurt var um kyn, fjölda barna sem þau áttu í Auðarskóla og hæsta 
menntunarstig sem viðkomandi hefur lokið. Ákveðið var að spyrja ekki um 
aldur vegna þess hve lítið þýðið er og þá væri auðvelt að rekja svör til 
einstaklinga. Flestir þátttakendur voru konur eða tæp 70% svarenda. 

 
Tafla 1 Kynjaskipting þátttakenda 

 
Spurning tvö var um fjölda barna sem svarendur áttu og sóttu nám í Auðar-
skóla.  

 

 

Mynd 3 Fjöldi barna 
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Lang algengast var að svarendur ættu eitt eða tvö börn í skólanum en 
það voru um 80% svarenda eins og sjá má á mynd 3. Spurt var um hæsta 
menntunarstig þátttakenda og flestir sem svöruðu könnuninni höfðu lokið 
grunnmenntun í háskóla (34%). Næst algengast var að hafa lokið framhalds-
skólamenntun. Aðeins þrír af svarendum höfðu lokið framhaldsmenntun á 
háskólastigi. Í gögnunum sést einnig að 51% svarenda hefur ekki lokið 
háskólamenntun, sjá mynd 4. 

 

 
Mynd 4 Menntunarstig þátttakenda 

Viðhorf foreldra til Auðarskóla 

Spurningar um viðhorf foreldra/forráðamanna til Auðarskóla voru tvenns 
konar. Annars vegar var spurt um viðhorf til skólastarfsins og hins vegar um 
viðhorf til núverandi fyrirkomulags skólans í agamálum. Svarmöguleikar voru 
settir upp í svokölluðu fimm-þrepa kerfi. Niðurstöður sýna að almennt eru 
foreldrar/forráðamenn frekar eða mjög sáttir við það starf sem fer fram í 
Auðarskóla í dag. 
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Mynd 5 Viðhorf foreldra 

 
Á mynd 5 sést einnig að karlmenn eru almennt sáttari við skólastarfið 

en konur. Ef við tökum saman þá sem segjast ekki vera sáttir má sjá að þar eru 
karlar 15% og konur 30%. Hvað liggur að baki þeirri óánægju væri tilvalið 
fyrir skólann að skoða.  

Þegar spurt var um viðhorf svarenda til núverandi fyrirkomulags skólans 
í agamálum sést á mynd 6 að þar eru tækifæri til að gera betur. 63% svarenda 
segjast ekki vera sátt við núverandi fyrirkomulag en 37 % svarenda segjast 
vera frekar eða mjög sátt. 

 
 

Einnig var í boði að senda inn skriflegt svar með öllum spurningum og 
nokkrir þátttakendur svöruðu því að aginn í skólanum mætti vera meiri. Það 
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væri mikið um ráp, læti og truflanir í kennslustund. Einn þátttakandinn skrifar: 
„Ég get ekki beint sagt að ég sé ósátt en aginn má algjörlega vera meiri“.  

Áherslur í agastefnu 

Næst komu spurningar sem sneru að mati foreldra/forráðamanna á því hvar 
áherslan ætti að vera í agamálum. Allar spurningarnar höfðu fimm valkosti. 
Spurt var hversu miklu máli finnst þér skipta að starfsfólk skólans hrósi og 
umbuni nemendum fyrir jákvæða hegðun? Síðan komu þrjár spurningar sem 
sneru að skólastarfinu og því hvort nemendur ættu að læra ákveðna hegðun 
eins og leiðtogahæfni og sjálfsaga í skólanum. Síðast var spurt um hvort 
nemendur ættu að læra að ræða tilfinningar sínar í skóla. Á mynd 7 er búið að 
setja saman niðurstöðurnar úr þessum fimm spurningum.  
 

 
Mynd 7 Áherslur að mati foreldra 
 

Niðurstöður sýna m.a. að foreldrar telja mikilvægara að starfsfólk hrósi 
(69%) nemendum heldur en veiti þeim umbun (30%). Einnig var afgerandi 
meirihluti foreldra sem taldi að hæfni á borð við sjálfsaga og leiðtogahæfni ætti 
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að vera kennd í skólanum. 100% svarenda sögðu að það skipti þá frekar eða 
mjög miklu máli að barn/börn þeirra lærðu sjálfsaga í skóla. Um 70% sögðu 
að leiðtogahlutverk skipti þá mjög miklu máli. Hvort nemendur ættu að læra 
að ræða tilfinningar sínar í skólanum virðist skipta foreldra frekar miklu máli. 
Aðeins 5% sögðu að það skipti hvorki miklu né litlu máli.  

Svarendur voru einnig beðnir um að skrifa niður þrjú atriði sem þeim 
fannst vera mikilvægast að barn/börn þeirra hefðu tileinkað sér í lok grunn-
skóla. Á mynd 8 má sjá þau fimm atriði sem voru oftast nefnd. 

 

 
Mynd 8 Mikilvæg færni að mati foreldra 
 
Það að nemendur hafi öðlast sjálfsaga þótti foreldrum lang mikilvægast. 

Næst mikilvægast var að nemandi hafi tileinkað sér góða námstækni sem mun 
nýtast honum í frekara námi. Hafi nemandi virðingu fyrir sjálfum sér hefur 
hann einnig virðingu fyrir öðrum og það er mjög mikilvægt að mati foreldra. 
Að nemandi hafi metnað til að gera hlutina vel og klára það sem hann byrjar á 
þótti foreldrum mikilvægt. Gagnrýnin hugsun þykir mjög mikilvæg, að 
nemendur geti horft gagnrýnum augum á hlutina og lagt sjálfir mat á gæði 
upplýsinga og annað sem kann að verða á vegi þeirra í framtíðinni. Þetta voru 
þau atriði sem foreldrar nefndu oftast. 
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Viðhorf foreldra til agastefna 

Til að kanna áhuga foreldra á agastefnum og vilja þeirra til að kynna sér þær 
voru lagðar fram tvenns konar spurningar. Fyrri spurningin sneri að stuðningi 
foreldra ef Auðarskóli tæki upp agastefnu. Á mynd 9 sést að stuðningur fyrir 
því er mikill. Enginn sagðist vera ólíkleg(ur) eða mjög ólíkleg(ur) og þess 
vegna eru þeir svarmöguleikar ekki með á myndinni.  

 

 
Mynd 9 Stuðningur foreldra 
 

Einnig er stuðningnum skipt eftir kynjum og þá sést að karlmenn eru 
almennt líklegri til að styðja agastefnu í Auðarskóla. Nokkrar konur sendu inn 
skriflegt svar varðandi þessa spurningu og sögðu m.a. að það færi eftir 
innihaldi stefnunnar sem yrði valin hvort þær myndu styðja hana eða ekki. 

Seinni spurningin sneri að áhuga foreldra á að kynna sér agastefnu ef 
skólinn tæki upp slíka. Hér var ákveðið að kanna hvort fylgni væri á milli 
aukinnar menntunar og áhuga foreldra á að kynna sér agastefnu. Á mynd 10 
sést að aukið menntunarstig þátttakenda hefur áhrif á áhuga þeirra til að kynna 
sér agastefnu ef skólinn tæki upp slíkt. Jafnframt sést að áhuginn er frekar 
mikill á öllum menntunarstigum. En helst eru það foreldrar með grunnskóla-
próf sem segjast hvorki vera líkleg né ólíkleg til að kynna sér agastefnu en þau 
eru um 30%. 
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Þegar rýnt er betur í svör þeirra háskólamenntuðu má sjá að sumir þeirra 

sem segjast vera hvorki líkleg(ur) né ólíkleg(ur) bæta við skriflegu svari og 
segja m.a. að „það fer alveg eftir því hvaða agastefna er tekin upp“, „Margar 
eru líklegast ágætar en mjög margar finnst mér ekki heillandi“. Annar 
þátttakandi segist myndu kynna sér stefnuna og nýta sér það sem höfðar til 
hans. Að lokum var spurt hvort svarendum þætti það rétt að agastefnan sem 
Auðarskóli myndi taka upp væri sú sama í öllum deildum skólans. Mynd 11 
sýnir að svarendum þykir það réttast en 90% svöruðu því játandi á móti 10% 
neitandi. 
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Mynd 11 Samræmd agastefna 

Marktækni mælinga 

Fjöldi þeirra sem fengu boð um þátttöku í könnuninni var 166 manns. Alls 
svöruðu 64 sem þýðir að þátttaka var 38,5%. Það er ekki næg þátttaka til að 
hægt sé að færa niðurstöður yfir á allt þýðið. Sem þýðir að niðurstöður þessarar 
könnunar geta gefið okkur ákveðna hugmynd um viðhorf foreldra/forráða-
manna barna í Auðarskóla en dugar ekki til að alhæfa um allt þýðið. Til þess 
að fá skýrari mynd þyrfti þátttaka að vera betri.  

Samantekt úr spurningakönnun 

Konur voru í miklum meirihluta svarenda könnunarinar og langalgengast var 
að svarendur ættu eitt til tvö börn í skólanum. Úr gögnunum má sjá að foreldrar 
hafa jákvætt viðhorft til Auðarskóla en þegar spurt var um viðhorf til agamála 
sést að það mætti vera betra og þar eru tækifæri fyrir skólann að gera betur. 
Meirihluti svarenda sögðust fylgjandi því að Auðarskóli tæki upp agastefnu. 
Karlmenn voru aðeins jákvæðari gagnvart því en konur. Einnig kom fram að 
sú agastefna ætti að vera sú sama í öllum deildum skólans. Úr niðurstöðunum 
mátti sjá fylgni á milli aukinnar menntunar foreldra og áhuga þeirra á að kynna 
sér agastefnur, þ.e. þeir sem höfðu aðeins lokið grunnskólamenntun voru ögn 
ólíklegri til að kynna sér agastefnur. Að mati foreldra skiptir hrós mun meira 
máli en umbun. Foreldar telja að mjög mikilvægt sé að kenna leiðtogahlutverk, 
sjálfsaga og að ræða tilfinningar sínar í skóla. Helsta færni sem foreldrar töldu 
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æskilegt að barn/börn þeirra hefðu tileinkað sér að lokinni grunnskólagöngu 
var: Sjálfsagi, sjálfvirðing, góð námstækni, gagnrýnin hugsun og metnaður. 
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5. Umræður 
Í þessari rannsókn var markmiðið að leita svara við rannsóknarspurningu sem 
sett var fram en hún var þríþætt: Hvaða agastefnu ætti Auðarskóli að taka upp, 
hvaða agastefnu aðhyllast starfmenn Auðarskóla og hvaða áherslur í agamálum 
finnst foreldrum skipta mestu máli. Skoðaðar voru þrjár stefnur sem að mati 
rannsakanda gætu hentað Auðarskóla. Þær eru: Leiðtoginn í mér (LÍM), SMT-
skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar. Til að kynnast stefnunum betur og skilja 
hvernig unnið er með þær var farið í heimsókn í þrjá skóla sem vinna eftir 
stefnunum og tekið viðtal við forsvarsmenn þar. Til að fá innsýn frá 
starfsmönnum Auðarskóla um stefnurnar og hvaða skoðanir þeir hafa á þeim 
voru myndaðir tveir sex manna rýnihópar. Fyrst þurftu starfsmenn að greina 
þann agavanda sem þeim fannst vera mest áberandi í nemendahópnum í dag. 
Síðan var rætt um stefnurnar, kosti þeirra og galla og reynt að máta þær við 
skólastarfið í Auðarskóla. Til að fá innsýn í viðhorf foreldra til agamála í 
Auðarskóla og hvaða áherslur þeir vilja sjá ef agastefna verður tekin upp var 
send til þeirra rafræn spurningakönnun með 13 lokuðum spurningum og einni 
opinni.  

Rannsóknarspurningu verður svarað í þremur undirköflum hér að neðan. 
Fyrst fer fram umræða um áherslur og skoðanir starfsmanna úr rýnihópunum 
og lögð fram sú agastefna sem þeir aðhyllast helst. Næst koma umræður um 
viðhorf og áherslur sem foreldrar barna í Auðarskóla hafa til agamála og 
starfssemi skólans. Þar á eftir verður hentugasta agastefnan fyrir Auðarskóla 
kynnt út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar niðurstöður eru dregnar 
saman og leitað svara við rannsóknarspurningu er fræðilegur bakgrunnur ávallt 
hafður til hliðsjónar. Umræður um takmarkanir á rannsókninni og því helsta 
sem rannsakandi álítur að læra megi af niðurstöðunum kemur fram í lok þessa 
kafla. Þá er einnig bent á hugmyndir til áframhaldandi rannsókna. Ritgerðinni 
lýkur svo á lokaorðum. 

5.1 Skoðanir starfsmanna 

Úr niðurstöðum rýnihópanna má lesa að starfsfólk hefur svipaða sýn á 
agavanda nemenda í dag. Báðir hóparnir nefndu að helsta vandamálið sé 
virðingarleysi, ábyrgðarleysi og stjórnleysi nemenda. Virðingarleysi nemenda 
kæmi fram í mörgum myndum meðal annars virðingarleysi fyrir sjálfum sér, 
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öðrum, eigum annarra, eigum skólans, virðingarleysi fyrir námi og tíma 
annarra svo eitthvað sé nefnt. Rétt er að taka fram að þessi vandamál eiga alls 
ekki við allan nemendahópinn heldur eru þetta þættir sem voru nefndir þegar 
rætt var almennt um agavandamál í skólanum. Agavandi Auðarskóla er því 
sennilega hvorki meiri né minni en gengur og gerist í öðrum skólum enda var 
ekki tilgangur þessarar rannsóknar að taka sérstaka úttekt á agamálum. En 
þegar búið er að kortleggja helstu vandamálin í skólanum, sem starfsfólk 
verður mest vart við, er hægt að gera drög að úrbótum og reynt verður að gera 
það hér. Gott væri að finna agastefnu sem samræmist þeim vanda sem er fyrir 
hendi og hefur svipaða lausn eða verkfæri og starfsmenn telja sig geta nýtt í 
vinnu með börnum. Þegar starfsmenn ræddu saman um stefnurnar voru 
sjónarmiðin misjöfn og nokkrir höfðu þegar ákveðnar skoðanir á stefnunum, 
sérstaklega SMT og Uppeldi til ábyrgðar. Sennilega vegna þess að þær eru 
mun þekktari og útbreiddari í skólum á Íslandi en LÍM.  

Nokkrir starfsmenn höfðu reynslu af því að vinna með Uppeldi til 
ábyrgðar og sögðu stefnuna vera fallega og hafa margt upp á að bjóða en þegar 
kæmi að framkvæmd hennar væri hún ekki að virka eins vel og hún hljómaði. 
Hún væri flókin í framkvæmd, mikill lærdómur væri fyrir starfsmenn í byrjun 
og erfitt væri að nota hana með öllum nemendum. Þessar upplýsingar eru þó í 
mótsögn við þær rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis um upplifun 
kennara af stefnunni (Sirrý Hrönn Haraldsdóttir, 2011 bls. 26, Íris Rut 
Jónsdóttir og Nína Ósk Kristinsdóttir, 2015 bls. 36). Rannsóknir á Uppeldi til 
ábyrgðar eru oft gerðar í skólum þar sem stefnan er orðinn liður af skólastarfinu 
og samhugur er um stefnuna. Athyglisvert væri að skoða upplifun skóla sem 
hætt hafa með Uppeldi til ábyrgðar og skoða hver aðalástæðan fyrir því sé. 

Sumir í rýnihópunum voru spenntir fyrir Uppeldi til ábyrgðar þá sérstak-
lega því hún hafnar allri umbun og hvetur nemendur til sjálfsskoðunar. Áhrif 
umbunar í skólastarfi hafa verið gagnrýnd og margar tilgátur sprottið upp um 
árangur þess. Hugmyndir eru uppi um að nemendur geri aðeins hlutina sem 
fyrir þá eru lagðir til þess að fá umbun fyrir. Það stangast þó á við niðurstöður 
rannsókna sem sýna að umbun hvetur nemendur til að læra erfiða hluti, m.a. 
að vinna erfið verkefni og stjórna erfiðri hegðun sinni (Sprauge og Golly, 2008, 
bls. 34). Gossen (2007, bls. 27) heldur því hins vegar fram að kennarar sem 
notast við umbun beiti henni oft til að stjórna nemendum og þannig læri börn 
aðeins þá hegðun sem þau vita að þau fá umbun fyrir en ekki þá hegðun sem 
þau telja að sé rétt. Með umbun og refsingu sé börnum kennt að hlýða með því 
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að halda þeim í ótta eða verðlauna þau fyrir eitthvað sem aðrir telja að þau hafi 
gert vel. Börn hugsa ekki um afleiðingu gjörða sinna ef þau eru háð því að fá 
ytri styrk eða stýringu. Markmið uppbyggingar er að barn læri að hugsa: 
Hvernig maður er ég orðinn, ef ég geri þetta?”.    

Þátttakendur í rýnihópunum höfðu sterkar skoðanir á umbun til nemenda 
og flestir voru sammála um að það væri óskastaða að geta stundað skólastarf 
án þess að veita sérstaka umbun. Mikilvægi umbunar fyrir ákveðinn hóp 
nemenda hefur þó sannað sig, og ekki bara í Auðarskóla. Markviss kennsla 
æskilegrar hegðunar með jákvæðri styrkingu hefur skilað árangri. Rannsóknir 
hafa sýnt fram á verulegan árangur með agasefnum á borð við SMT/PMTO og 
öðrum sem byggja á grunni hagnýtrar atferlisfræði. Mikil fækkun verður á 
skráningum vegna agamála, það dregur úr skemmdarverkum, ljótu orðbragði, 
ofbeldishegðun minnkar, færri tilvísanir eru til sérfræðinga og mælanlegur 
árangur verður í námi (Sprague og Golly, 2008, bls. 5, Lusielli o.fl., 2005, bls. 
189-195, Scott og Barett, 2004, bls. 23). Til að svo megi vera þurfa nemendur 
einnig að þekkja þær afleiðingar sem koma í kjölfar óæskilegrar hegðunar. 
Eins og okkur er kunnugt um eru einstaklingar ólíkir og það þarf að taka tillit 
til þess. Sumir búa við erfiðar fjölskylduaðstæður og þekkja hreinlega ekki 
æskilega hegðun frá óæskilegri (Mayer, 1995, bls. 471).  

Í Auðarskóla er boðið upp á Lausnaleit í formi einstaklingsmiðaðrar 
stuðningsáætlunar fyrir nemendur sem sýna óæskilega hegðun. Rannsóknir 
hafa sýnt góðan árangur af því að nota einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun 
byggða á virknimati til að bæta hegðun og námsárangur nemenda með 
fjölbreytt frávik í hegðun eða þroska (De Pry og Sugai, 2002; Lewis og 
Newcomer, 2005; Mayer, 1995, bls 476; Murdock o.fl., 2005). Starfsmenn 
voru sammála um að sama hvaða stefnu skólinn tæki upp þá mætti ekki hætta 
með einstaklingsmiðuðu áætlunina þar sem hún hefur hjálpað mörgum 
nemendum í Auðarskóla og verið mikil björg bæði fyrir námsárangur og 
félagslegan þroska þeirra. Þrátt fyrir þessa jákvæðu reynslu starfsmanna af 
Lausnaleitinni fannst þeim ekki álitlegt að taka upp agastefnu á borð við SMT 
en hún byggir mikið til á sömu gildum og Lausnaleitin. Hér hefur rannsakandi 
áhyggjur af því að þátttakendur hafi einhverra hluta vegna ruglað sjálfri SMT 
stefnunni við Lausnaleitina eða talið að það væri sami hluturinn sem það er 
vissulega ekki. Lausnaleitin nær aðeins til efsta lags þríhyrningsins (sjá mynd 
1.) sem er um 3-5 % nemenda en SMT stefnan er fyrir allan skólann og býður 
upp á mikið meira en hreina kennslu á hegðun. Helstu rökin sem þátttakendur 
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settu fram um hvers vegna Auðarskóli ætti ekki að taka upp SMT voru auk 
þess að hún væri „stofnanaleg“ og styðji ekki eins vel við sjálfsmótun nemenda 
og aðrar stefnur. Það er mat þeirra að gott sé að grípa í aðferðir sem byggja á 
hugmyndafærði SMT til að vinna með ákveðinn hóp, verkefni eða vandamál 
sem þarf að leysa en hún henti alls ekki sem stefna fyrir allan skólann öll 
skólaárin. 

Flestir starfsmenn lýstu yfir miklum áhuga á LÍM. Þeim þótti sú stefna 
áhugaverð og sögðust helst treysta sér í hana. Stefnan væri að þeirra sögn 
falleg, skýr og þægilegt væri að sníða hana að skólastafi í Auðarskóla. Hún 
rímar við mörg verkefni sem skólinn er nú þegar að vinna með s.s Vinaliðana, 
Blæ og fleiri. Stefnan býður upp á lífsgildi sem nemendur geta tekið með sér 
út í lífið. Starfsmenn virtust því mjög áhugasamir um stefnuna og sumir lýstu 
strax yfir vilja til að tileinka sér Venjurnar 7 og vinna með þær með nem-
endum.  

Starfsmenn sögðu að tæki Auðarskóli upp agastefnu væri það mikil bót 
fyrir skólann. Agastefna sé mikilvægt verkfæri og að mati þeirra væri gott að 
hafa slíka því agastefna eykur fagmennsku skólans og sjálfsöryggi starfsfólks 
í að meðhöndla erfið mál. Starfsmennirnir bættu einnig við að stefnur væru 
fljótar að missa marks ef stjórnendur væru ekki á tánum með að fræða og halda 
starfsmönnum við efnið og gæta þess að nýir starfsmenn fengju næga fræðslu 
um stefnuna til að geta notað hana. Það samræmist því sem kom fram hjá öllum 
viðmælendunum í einstaklingsviðtölunum. Stjórnendur þurfa að vera góðar 
fyrirmyndir í að innleiða stefnuna í sitt starf og gefa starfsfólki tækifæri til að 
læra og tileinka sér hana. Innleiðing þarf að vera markviss og mikilvægt er að 
allir séu tilbúnir að stökkva á bátinn með að innleiða agastefnu í sitt starf.  

Úr niðurstöðum rýnihópanna má sjá að starfsmenn voru hrifnastir af LÍM 
og lýstu miklum áhuga á þeirri stefnu. Að þeirra mati gæti hún verið gott 
verkfæri til að vinna bug á þeim agavanda nemenda sem starfsmenn standa 
frammi fyrir í dag.  

5.2 Áherslur og viðhorf foreldra  

Hér verða dregnar saman helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni. Konur 
voru í miklum meirihluta svarenda og langalgengast var að svarendur ættu eitt 
til tvö börn í skólanum. Úr gögnunum má lesa að foreldrar hafa nokkuð jákvætt 
viðhorf til Auðarskóla. Samt sem áður voru 15% karla og 30% kvenna sem 
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svöruðu því að þau væru ekki sátt við skólastarfið og því væri áhugavert fyrir 
skólann að skoða nánar hvað liggur að baki þeim skoðunum. Þegar spurt var 
um viðhorf til agamála skólans er greinilegt að það mætti vera meiri agi því 
63% svarenda sögðust ekki vera sátt við núverandi fyrirkomulag í agamálum. 
Nokkrir nýttu sér möguleikann á því að senda inn skrifleg svör og úr þeim má 
lesa að foreldrar telja að of mikið sé um ráp nemenda, læti og truflanir í tíma. 
Einn skrifar: „Ég get ekki beint sagt að ég sé ósátt en aginn má algjörlega vera 
meiri“. Foreldrar hafa samt sem áður ekki verið mikið inni í skólanum þegar 
hefðbundið skólastarf á sér stað og því væri vert að skoða hvernig foreldrar 
leggi mat á að aga sé ábótavant í Auðarskóla.  

Hægt er að setja fram margar tilgátur að baki þessarar skoðunar foreldra. 
Hér koma nokkrar: Mögulega má skýra neikvætt viðhorf foreldra til agamála 
skólans í dag með þekkingarleysi, að þau þekki ekki hvernig unnið er með 
agamál í Auðarskóla í dag og treysti sér því ekki til að svara með öðrum hætti 
en hvorki sátt (ur) né ósátt (ur). Eða er þetta þeirra tilfinning eftir að hafa horft 
á skólastarfið „að utan“, úr samtölum við börnin sín og aðra nemendur eða er 
þetta raunveruleg reynsla þeirra eftir samskipti við starfsmenn skólans. Svo 
getur verið að einhver hluti svarenda séu einnig starfsmenn í skólanum og hafa 
þá betri sýn á agamálin en aðrir svarendur? Í könnuninni hefði því verið hægt 
að spyrja svarendur hvort þeir væru starfsmenn skólans eða ekki og bera saman 
upplifun þessara foreldrahópa en vegna þess hve þýðið er lítið hefðu svörin 
auðveldlega geta verið persónurekjanleg.  

Til að fá skýrari svör við því hvað liggur að baki þessu neikvæða 
viðhorfi foreldra til núverandi fyrirkomulags í agamálum skólans þarf að gera 
frekari rannsóknir. Það er mikilvægt að skólinn og heimilin vinni saman, séu 
samstíga og að báðir aðilar sjái ávinninginn sem hlýst af samvinnu (Cooper, 
2007, bls. xiii). Niðurstöður sýna einnig mikinn stuðning meðal foreldra um 
að taka upp agastefnu fyrir skólann og það gæti sýnt að foreldrar telji vera þörf 
á því. Foreldrar töldu einnig farsælast að stefnan sem yrði valin myndi vera sú 
sama í öllum deildum skólans. 

Mikilvægt er að samstarf heimilis og skóla sé byggt á jákvæðum 
samskiptum frekar en neikvæðum. Oft vill það verða að samskipti milli 
heimilis og skóla séu á neikvæðum nótum t.d. vegna sérþarfa í námi eða 
hegðunar nemenda. Ef það eru neikvæð mál sem krefjast samskipta milli 
heimilis og skóla skal leysa þau á farsælan hátt og beina þeim í jákvæðan 
farveg þar sem foreldrar, nemandi og kennari vinna að því að styðja við 
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nemandann og leita lausna (Epstein, 2001, bls. 54-55). Þá er mikilvægt að 
reyna rækta jákvæðu samskiptin sem mest. Forsenda þess að viðhalda farsælu 
samstarfi heimilis og skóla felur í sér að ákvarðanir séu teknar með hagsmuni 
nemenda að leiðarljósi. Samstarfið felur í sér að veita nemendum góða 
menntun, stuðla að þroska og árangri í námi. Leiðirnar að því samstarfi eru 
margar og fela um leið í sér fjölda annarra ávinninga (Epstein, 2001, bls. 404-
405). Rannsóknir sýna að þau samskipti sem fram fara á heimilum barna og 
unglinga móta viðhorf þeirra og væntingar til náms til frambúðar og að þessi 
sömu viðhorf hafa afgerandi þýðingu fyrir skólagöngu þeirra og árangur 
(Pettit, David-Kean og Magnusson, 2009, bls. 221). Af því leiðir að það er 
mikilvægt að sú umræða sem fer fram heima um skólann ætti að vera jákvæð 
og uppbyggileg. Þá þurfa foreldrar að hafa jákvæð viðhorf gagnvart skólanum 
og öllu því starfi sem fer fram innan veggja hans. Eins og þessar niðurstöður 
sýndu þá er viðhorf foreldra almennt gott til skólans nema þegar spurt var 
sérstaklega út í agaþáttinn. Þar var viðhorfið ekki eins gott og því tækifæri til 
að gera betur. 

Úr niðurstöðum könnunarinnar má sjá fylgni á milli aukinnar menntunar 
foreldra og áhuga þeirra á að kynna sér agastefnur. Þ.e. að þeir sem höfðu sótt 
sér framhaldsmenntun voru líklegri til að kynna sér agastefnuna sem skólinn 
myndi taka upp heldur en þeir sem aðeins höfðu lokið grunnskólamenntun. 
Þetta getur gefið vísbendingar um að menntun foreldra hafi áhrif á þátttöku 
þeirra í námi barna sinna, líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt (Lee og Bowen, 
2006). Mismunandi bakgrunnur foreldra getur haft áhrif á hvenær, hvers vegna 
og hvernig foreldrar taka þátt í námi barna sinna.  

Einnig kom það fram hjá svarendum könnunarinnar að hrós sé að þeirra 
mati mun vænlegra en umbun. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þegar börnum 
er hrósað verður það að vera rétt gert og það á að hrósa fyrir það sem barnið 
gerir en ekki hvernig það er. Sýnt hefur verið fram á að of mikið af innantómu 
hrósi getur haft öfug áhrif á barnið og því er mikilvægt að finna hinn gullna 
meðalveg (Margrét Sigmundsdóttir, 2002). 

Foreldar töldu það einnig mikilvægt að kenna börnum leiðtogahæfni, 
sjálfsaga og að ræða tilfinningar sínar í skóla. Þegar foreldrar voru beðnir um 
að telja upp þá færni sem þeim þótti æskilegt að barn/börn þeirra hefðu 
tileinkað sér að lokinni grunnskólagöngu voru hugtökin sjálfsagi, sjálfsvirðing, 
góð námstækni, gagnrýnin hugsun og metnaður langoftast nefnd. Þetta gefur 
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því ákveðnar vísbendingar um gildi sem agastefna Auðarskóla ætti að inni-
halda til að auka stuðning foreldra. Þ.e.a.s. agastefnan sem verður fyrir valinu 
ætti að snúast um jákvæða styrkingu hegðunar með hrósi og hvatningu. Hún 
ætti að hjálpa nemendum að byggja upp sinn sjálfsaga og efla leiðtogafærni 
sína, stuðla að virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, hvetja nemendur til 
gagnrýnnar hugsunar og hjálpa þeim að viðhalda metnaði gagnvart því sem 
þau taka sér fyrir hendur. Leiðtoginn í mér uppfyllir þessar áherslur foreldra 
mjög vel og út frá niðurstöðum könnunarinnar má áætla að LÍM sé sú stefna 
sem foreldrar myndu styðja að Auðarskóli tæki upp. 

5.3 Agastefna fyrir Auðarskóla 

Taki Auðarskóli upp agastefnu aukast líkurnar á því að starfsfólk innan skólans 
nái að uppfylla þær skyldur sem það hefur samkvæmt Aðalnámsskrá grunn-
skóla þess efnis að „mennta öll börn á árangursríkan hátt“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). Með því að vinna skilvirkt eftir 
ákveðinni stefnu í uppeldi og menntun barna eykst einnig fagmennska skólans. 
Það eykur líkurnar á því að allir stefni í sömu átt bæði foreldrar og starfsfólk. 
Þegar finna þarf lausnir á erfiðum málum á borð við hegðunarvanda nemenda 
finnst kennurum gott að hafa aðferð við agastjórnun sem er heildstæð og þeir 
geta gengið að því að verklag og ferlar séu fastmótuð (Klara E. Finnsdóttir, 
2011, bls. 81). Stefnan verður því eins konar leiðarvísir fyrir starfsfólk um 
hvernig taka eigi á málum. Með því að vera búin að skilgreina hver 
aðaláherslan sé í starfssemi stofnunarinnar má leiða líkum að því að árangurinn 
verði meiri en áður. 
 Eins og fram kom í viðtölum við forsvarsmenn skólanna var stefna 
þeirra skóla valin án mikillar eða nokkurrar viðkomu annarra starfsmanna 
skólans. Slík vinnubrögð hafa verið skilgreind sem breytingastarf sem kemur 
ofan frá. Sergiovanni (2009) bendir á mikilvægi þess að allir starfsmenn séu 
þátttakendur í skólastarfinu og mótun þess svo fyrrnefnd vinnubrögð eru því í 
litlu samræmi við það. Skólastjórnendur eiga að skapa aðstæður þar sem allir 
starfsmenn fá að láta sínar hugmyndir í ljós, segja hvað þeir vilja áorka með 
sinni vinnu og hvaða gildi þeim finnst mikilvægust í starfinu (Sergiovanni, 
2009). Rannsakandi varð því mjög hissa á að heyra að slíkt samráð hafi ekki 
átt sér stað í umræddum skólum. Þessar upplýsingar stríða alveg gegn 
hugmyndum um faglegar vinnuaðferðir en rannsóknir hafa sýnt fram á að 
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dreifð forysta (e. distributed leadership) stuðli að framþróun í starfi skóla og 
bættum námsárangri nemenda. Þegar skólastjórar gefa öðrum stjórnendum eða 
kennurum tækifæri til að vera í forystu hefur það jákvæð áhrif á gæði samskipta 
og góð áhrif á kennslu (Hoy og Miskel, 2008). Hér verður það því lagt til að 
starfsmenn í Auðarskóla fái að koma að vali á þeirri stefnu sem skólinn kýs að 
vinna eftir og að valið byggi á áhugasviði og sterkum hliðum starfsmanna-
hópsins. Fullan (2001) bendir einnig á að mikilvægt sé að frumkvæði að 
breytingum komi „innan frá“ en ekki sem skipun „að ofan“. Hoy og Miskel 
(2008) segja að hópur sem vinnur í valddreifðu umhverfi skapi með sér jákvætt 
viðhorf og væntingar meðal þeirra aukist. Þeir segja einnig að þessi áhersla 
virki sem hvati til nýrra verka og stuðli að auknum gæðum og skilvirkni í 
skólastarfinu. 
 Að því sögðu er mikilvægt að vanda vel til verka við val á agastefnu og 
virkja og hvetja starfsfólk til að taka þátt í breytingastarfinu. Þegar stefnan 
hefur verið valin með aðkomu starfsfólks er mikilvægt að gefa sér góðan tíma 
í innleiðingarferlið og sjá til þess að allir hafi sömu tækifæri til að efla færni 
sína í stefnunni. Þetta voru allir viðmælendur sammála um. Stefnan væri einnig 
fljót að missa marks ef sjórnendur væru ekki sífellt að halda henni á lofti. Ef 
starfsmenn skynja að stefnan er ekki lengur númer eitt hjá stjórnendum þá 
sinna þeir henni heldur ekki eins vel. Ef agastefnan á að sinna sínum tilgangi 
þurfa starfsmenn að hafa fengið viðeigandi fræðslu um stefnuna og vera 
tilbúnir að tileinka sér hana af heilum hug. Það gerir róðurinn mun erfiðari fyrir 
stjórnendur að taka upp agastefnu ef samstarfsviljinn er enginn eða lítill meðal 
starfsfólks eða foreldra. Eins og lesa má úr niðurstöðunum er vilji bæði meðal 
starfsfólks og foreldra við Auðarskóla um að skólinn taki upp agastefnu og þar 
er LÍM sú stefna sem þau aðhyllast helst. 

Mikilvægi góðs samstarfs heimilis og skóla verður sjaldan of oft kveðið. 
Slíkt samstarf sem byggir á gagnkvæmu trausti er af mörgum talin vera ein af 
forsendum skilvirkni og árangurs í skólastarfi (Anna Kristín Sigurðardóttir, 
2010, bls. 397; Bryk og Schneider, 2002; Hoy og Miskel, 2008). Samstarfið er 
því hagur beggja aðila og þannig fá kennarar aukinn skilning á lífi og 
aðstæðum nemenda. Þá finna foreldrar fyrir meira öryggi í uppeldishlutverki 
sínu og öðlast betri skilning á þeim væntingum sem skólinn hefur til barna 
þeirra og á því hvernig fjölskyldan og skólinn geta í sameiningu stutt við nám 
barnanna (Epstein, 2001). Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið bæði 
hér á landi og erlendis hafa bent á að gott samstarf milli skóla og heimilis auk 
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virkrar þátttöku foreldra í námi barna sinna getur eflt þroska barnanna og aukið 
líkur á að þeim gangi vel í námi (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2009; Jóhanna 
Einarsdóttir, 2010; Bryk og Schneider, 2002; Hoy og Miskel, 2008). Það er því 
mjög góður grunnur til að byggja á að foreldrar barna í Auðarskóla sjái hag í 
því að tekin sé upp agastefna og að meirihluti þeirra sé tilbúinn að kynna sér 
stefnuna og vinna með hana heima fyrir. Í rannsókn Aðalheiðar Kristjánsdóttur 
(2018, bls. 74) kemur fram að þeir foreldrar sem höfðu fengið kynningu og 
næga fræðslu um agastefnu síns skóla nýttu sér margt í henni sjálfir og fannst 
verkefnið fallegt og gagnlegt.  

Stefnurnar þrjár sem voru til skoðunar í þessari rannsókn hafa allar sína 
kosti og eins og sjá má í viðtölum við viðmælendur hafa þær sannað gildi sitt 
fyrir þær skólastofnanir. Allir viðmælendur lýstu yfir góðum árangri, að 
tilfellum á alvarlegum hegðunarvanda hefði fækkað, námsárangur og 
námsaðstæður væru nú betri fyrir nemendur og skólabragur væri almennt 
jákvæðari bæði innan og utan skólans. Af því leiðir að ekki er ein agastefna 
betri en önnur. Það skiptir mestu máli hvernig unnið er með stefnuna í 
skólunum og að allir séu samstíga í því ferli. Hafi starfsfólk fengið næga 
þjálfun og innleiðingarferli stefnunnar verið farsælt eru töluverðar líkur á að 
agastefnan eigi eftir að vera langlíf og til bóta fyrir skólann allan. En í því er 
mikilvægt að stefnunni sé haldið á lofti af stjórnendum og starfsfólk notist við 
gildi og verkfæri hennar í vinnunni. Miðað við þetta getur Auðarskóli tekið 
upp hvaða agastefnu sem er en tilgangur rannsóknarinnar var að reyna þrengja 
valið ögn meira með því að komast að viðhorfum starfsmanna og foreldra til 
agastefna.  

Í umræðum rýnihópanna mátti sjá að starfsmenn voru talsvert hrifnari af 
LÍM heldur en hinum tveimur stefnunum en LÍM fékk mjög góðar undirtektir 
meðal starfsmanna. LÍM er ekki eins útbreidd né þekkt og Uppeldi til ábyrgðar 
og SMT hér á landi en þrátt fyrir það má segja að sú reynsla sem komin er á 
LÍM í sveitafélaginu Sandabyggð sé góð. Það er ekki hugur þar á að breyta um 
stefnu og sýnilegt er að stefnan hefur haft góð áhrif á skólastarf þar. Starfsmenn 
Auðarskóla sjá mikil tækifæri með innleiðingu í LÍM aðallega vegna þess 
hversu skýr, aðgengileg og nytsamleg stefnan er fyrir nemendur. Stefnan býður 
upp á venjur sem nemendur tileinka sér og taka síðan með sér inn í 
fullorðinsárin. Nemendur gætu byrjað að vinna með Venjurnar 7 strax í 
leikskóla og þær svo fylgt þeim upp í grunnskóla og síðar út í lífið. Starfsfólk 
sagðist vera tilbúið að tileinka sér venjurnar og fara í þá vegferð að taka upp 
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LÍM svo lengi sem stjórnendur myndu sína fordæmi og gæta þess að rétt sé 
staðið að innleiðingarferlinu.  
 Við gerð þessarar rannsóknar var farið í mikla rannsóknarvinnu og 
mikið af gögnum var aflað til að leita svara við því hvaða agastefna Auðarskóli 
ætti að taka upp. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að 
Leiðtoginn í mér sé sú agastefna sem henti starfsemi Auðarskóla. Starfsfólkið 
er hrifið af henni og tilbúið að leggja í þá vegferð að innleiða hana í sitt starf. 
Stefnan mætir áherslum og skoðunum starfsfólks á vænlegum agastefnum og 
Venjurnar 7 eru gott verkfæri til að takast á við þann agavanda nemenda sem 
starfsmenn standa frammi fyrir. Sú færni sem foreldrar töldu mikilvægast að 
börn sín hefðu tileinkað sér að lokinni grunnskólagöngu má vel kenna með 
LÍM. Venjurnar 7 eru góð verkfæri til að stuðla að auknum sjálfsaga hjá 
börnum og auka virðingu þeirra bæði gagnvart sjálfum sér og öðrum. 
Meirihluti foreldra sagðist vera tilbúinn að kynna sér agastefnuna sem skólinn 
myndi velja og LÍM er mjög foreldravæn stefna því hún styðst aðeins við 
þessar sjö grunnvenjur og verkefni LÍM geta verið þau sömu heima og í 
skólanum. 

5.4 Takmarkanir rannsóknar 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa takmarkað alhæfingargildi þar sem þær 
endurspegla bara viðhorf þátttakenda sem tóku þátt í henni. Gera þyrfti 
víðtækari viðhorfskönnun meðal foreldra, starfsfólks og/eða skólastjórnenda á 
agastefnum til kanna hvort viðhorfin sem komu fram í þessari rannsókn séu 
almenn. Við val á þátttakendum í rýnihópunum var stuðst við tilgangsúrtak til 
að mæta sem best tilgangi rannsóknarinnar. Margir möguleikar komu til greina 
þegar mynda átti hópana. Ekki er hægt að segja með vissu að sömu skoðanir 
hefðu komið fram í öðrum hópum. Til að fá betri mynd af viðhorfum allra 
starfsmanna væri hægt að gera stærri rýnihóparannsókn eða jafnvel taka 
einstaklingsviðtöl. Þar sem rannsakandi var samstarfsmaður þátttakendanna er 
mögulegt að þóknunaráhrifa hafi gætt og að frásagnir þessara viðmælenda hafi 
verið sérstaklega jákvæðar vegna tengsla þeirra við rannsakanda. 

Þegar rannsakandi fór að rýna í gögn úr spurningakönnuninni sá hann að 
spurning 2 var ekki góð. Hún hefði frekar átt að vera hvort viðkomandi eigi 
barn í leikskólanum, grunnskólanum eða bæði. Þær upplýsingar hefðu nýst 
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mun betur fyrir rannsóknina og þá hefði væri hægt að bera saman fylgni á milli 
mismunandi foreldrahópa.  

Áhugavert væri að kanna hve margir skólar á Íslandi starfa eftir agastefnum 
og finna út hvaða agastefna er algengust. Eru skólar mikið að skipta um stefnur 
og hver ætli sé aðalástæða þess? Eru skólar að fylgja agastefnunum sem þeir 
hafa innleitt eða eru þær bara upp á punt? Þessar vangaveltur gætu verið efni 
fyrir frekari rannsóknir í framtíðinni. 
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6. Lokaorð 
Þessi rannsókn krafðist mikillar rannsóknarvinnu til að afla allra þeirra gagna 
sem gætu varpað ljósi á þá agastefnu sem Auðarskóli ætti að taka upp. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að Leiðtoginn í mér 
gæti verið stefna sem henti Auðarskóla. Eins og fram hefur komið hefur 
innleiðing agastefna dregið úr agavandamálum í skólum (Walker, Irvin og 
Sprauge, 1997, bls. 8; Sprauge og Golly, 2008, bls. 30; Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Í rýnihópum með starfsmönnum 
Auðarskóla kom fram að virðingar-, ábyrgðar-, og stjórnleysi nemenda væri 
helsta agavandamál sem starfsmenn skólans stæðu frammi fyrir í dag. 
Rannsakandi veitti því athygli að ábyrgðarþátturinn skyldi vera nefndur en 
samkvæmt starfsáætlun Auðarskóla (2018, bls. 16) skal skólastarfið einkennast 
af einkunnarorðum skólans sem eru: Ábyrgð, árangur og ánægja. Í 
starfsáætluninni er samt sem áður hvergi útlistað hvað nákvæmlega felist í 
þessum orðum eða hvernig þessum gildum skuli vera miðlað til nemenda. Það 
ýtir stoðum undir það að nemendur vita ekki til hvers er ætlast af þeim. Því 
þarf að útlista nánar fyrir nemendum hver ábyrgðarþáttur þeirra er á hverju 
námsstigi fyrir sig og í hverju rými skólans en nemendur hafa t.a.m. 
misábyrgðarmikil hlutverk eftir því hvort þeir eru í matsalnum, íþróttahúsinu, 
kennslustofunni eða frímínútum. Með því að útlista þessi atriði fyrir 
nemendum má búast við því að þeir fái skýrari mynd af sínum ábyrgðarþætti.  

Skólinn á að vera leiðandi í því að kenna æskilega hegðun. Mikilvægt 
er að skólasamfélagið rækti þessa skyldu sína og leggi metnað í að finna 
aðferðir sem bestar eru hverju sinni. Ef Auðarskóli tæki upp LÍM væri hann 
sannarlega að auka fagmennsku sína og efla skólastarfið. Þá telur rannsakandi 
mikilvægt að stjórnendur Auðarskóla taki upp boltann og hefji umræður um 
agastefnu fyrir skólann. Nauðsynlegt er að árétta mikilvægi þess að hafa 
starfsmenn með í ákvörðunarferlinu þegar hugmyndir um upptöku heildstæðs 
agastjórnunarkerfis koma upp í skólasamfélaginu. Stuðningur starfsfólks getur 
ráðið úrslitum um hvort innleiðing og notkun stefnunnar gengur upp eða ekki. 
Hafa verður í huga að innleiðing agastjórnunarkerfa er kostnaðarsöm og 
tímafrek og krefst mikillar vinnu allra viðkomandi á innleiðingartímanum. 
Þannig skiptir máli að vanda valið á slíku kerfi en reynslan sýnir að 
ávinningurinn skilar sér að lokum.  
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Auðarskóli ætti að taka upp agastefnuna LÍM þar sem bæði starfsfólk og 
foreldrar aðhyllast gildi þeirrar stefnu. Starfsfólk lýsti yfir miklum vilja til að 
taka upp þessa stefnu og vinna með hana. Foreldrar töldu agann mega vera 
meiri í skólanum og sögðust myndu styðja það að skólinn tæki upp agastefnu. 
Sú hæfni sem foreldrar töldu mikilvægt að barnið þeirra hefði lært í skóla var 
ræktun sjálfsaga, leiðtogahæfni, virðing og geta til að ræða um tilfinningar 
sínar. Þetta er allt færni sem vel er hægt að ná með því að temja sér Venjurnar 
7. 

Það er von rannsakanda að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi varpað 
ljósi á viðhorf og áherslur, bæði foreldra og starfsmanna, til agamála 
Auðarskóla en báðir hópar lýstu því yfir að þörf væri á agastefnu. Einnig er 
það von rannsakanda að þessi rannsókn verði höfð til hliðsjónar við val á 
agastefnu fyrir skólann. Þegar agastefna hefur verið valin fyrir Auðarskóla, í 
samráði við starfsfólk, er mikilvægt að hefja undirbúning á innleiðingu þeirrar 
stefnu sem fyrst. Þá væri æskilegt að mynda teymi innan starfsmannahópsins 
með aðilum sem eru áhugasamir um stefnuna. Teymið myndi síðan aðstoða 
við innleiðinguna og vera öðrum starfsmönnum innan handar þegar þeir þurfa 
aðstoð eða hafa spurningar varðandi stefnuna. Í framhaldi er svo mikilvægt er 
að það verði stöðug fagleg þróun tengd hugmyndarfræði stefnunnar í öllum 
þáttum skólastarfsins. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi fyrir einstaklings viðtöl  
 
• Hvers vegna völduð þið þá stefnu sem þið vinnið eftir í dag? Hvaða þætti 

skoðuðuð þið mest þegar þið voruð að ákveða stefnuna. Hversu langan tíma 
gáfuð þið ykkur í að finna stefnu?  

 
• Hvernig lýsti ferlið sér, frá því að þið ákveðið að taka upp agastefnu og 

fóruð svo að vinna eftir henni? 
 

• Hvað tók innleiðingarferlið langan tíma? 
  
• Hvernig gengur að vinna eftir henni? 

  
• Hvernig finnst starfsfólki að vinna eftir henni? 

  
• Hvernig er nýjum starfsmanni kynnt stefnan 

  
• Hverjir eru helstu kostir stefnunnar að ykkar mati? En gallar? 

  
• Hvernig er tekið á agamálum eða unnið með nemendum sem eiga við 

hegðunarvanda að stríða? 
  
• Hvernig myndir þú lýsa skólamenningunni í ykkar skóla, hafið þið tekið eftir 

breytingum í skólastarfinu eftir að þið tókuð upp stefnuna? En á 
nemendum? 

  
• Hverjar voru helstu áskoranirnar þegar þið hófuð innleiðingarferli á ykkar 

stefnu? Var eitthvað sem kom á óvart í því ferli? Höfðu foreldrar einhverja 
aðkomu að því hvaða stefna var valin? 

  
• Hvernig hefur viðhorf foreldrasamfélagsins verið gangvart þeirri stefnu sem 

þið vinnið eftir? 
 

• Hvernig er aðgengi þeirra að upplýsinum um stefnuna? 
 

• Ef þið stæðuð aftur í þeim sporum að velja ykkur agastefnu til að vinna eftir, 
yrði útkoman sú sama? hvað myndu þið gera öðruvísi? 

 
• Hver er fjöldi nemenda í ykkar stofnun? En starfsfólk?  
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina 

 
Viðhorf foreldra/forráðamanna til agastefna í leik- og grunnskólum 

 
Dalabyggð 1. febrúar 2020  
Kæri viðtakandi! 
 

Rannsókn þessi hefur að markmiði að kanna viðhorf foreldra/forráðamanna barna í 
Auðarskóla til agastefna. Spurningarlisti þessi er sendur á alla foreldra/forráðamenn 
barna í Auðarskóla bæði í leik- og grunnskóladeild. 

 
Rannsóknin er unnin af Guðbjörtu Lóu Þorgrímsdóttur nema í menntunarfræði við 
Háskólann á Akureyri. Rannsóknin þessi er hluti af lokaverkefni mínu til M.Ed- 
prófs. Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða spurningarlistann 
sem slíkan er þér velkomið að hafa samband við mig í gegnum netfangið: 

gudbjortloa@gmail.com - Guðbjört Lóa 
 

Það er einlæg ósk mín að þú takir þátt í rannsókninni með því að svara 
spurningarlistanum, til að tryggja sem marktækastar niðurstöður. Ég vil biðja þig um 
að smella á hlekkinn hér fyrir neðan og gefa þér tíma í að svara, könnunin ætti ekki 
að taka meira en 15 mínútur og hún inniheldur aðeins 11 spurningar.  

 
Þér er að sjálfsögðu ekki skylt að taka þátt í rannsókninni eða svara öllum 
spurningum, en þátttaka þín er mikils virði og yrðum við þér þakklát fyrir hana. 
Könnunin er algerlega nafnlaus og ógerlegt að rekja svör til einstaka persóna, 
þú verður hvergi beðin um að gefa upp nafn eða aðrar persónulegar 
upplýsingar. Einnig vil ég við taka fram að þér er heimilt að hætta í rannsókninni 
hvenær sem er. Könnunin er framkvæmd að fengnu tilskyldu leyfi stjórnenda 
Auðarskóla.  

 
Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur 
 

_______________________________ 
Guðbjört Lóa Þorgrímsdóttir 
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Fylgiskjal 3 Spurningakönnun til foreldra/forráðamanna nemenda í Auðarskóla 
 
1. Hvert er kyn þitt? 

• Karl 
• Kona  
• Annað 

 
2. Hve mörg börn átt þú í Auðarskóla 

• 1-2 
• 2-3 
• 3-4 
• 4-5 

 
3. Hæðsta menntunarstig lokið 

• Grunnskólapróf 
• Menntaskói/Fjölbraut/Verkmenntaskóli 
• Sveinspróf 
• Háskólamenntun, grunnnám 
• Háskólamenntun, meistaranám 
• Annað  

 
4. Hvert er viðhorf þitt til Auðarskóla í dag 

o Mjög ósátt(ur) 
o Frekar ósátt(ur) 
o Hvorki ósátt(ur) né sátt(ur) 
o Frekar sátt(ur) 
o Mjög sátt(ur) 
o Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra 

nánar?_________ 
 

5. Hversu sátt(ur) eða ósátt(ur) ertu við núverandi fyrirkomulag skólans þegar 
tekið er á agamálum? með agamálum er átt við bæði fyrirbyggjandi 
aðgerðir og viðurlögum sem skólinn beitir, sýni nemendur óæskilega 
hegðun. 

o Mjög ósátt(ur) 
o Frekar ósátt(ur) 
o Hvorki ósátt(ur) né sátt(ur) 
o Frekar sátt(ur) 
o Mjög sátt(ur) 
o Þekki ekki til 
o Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
6. Hversu miklu máli finnst þér skipta að starfsfólk skólans hrósi nemendum 

fyrir jákvæða hegðun? 
• Mjög litlu máli 
• Frekar litlu máli 
• Hvorki miklu né litlu máli 
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• Frekar miklu máli 
• Mjög miklu máli 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
7. Hversu miklu máli finnst þér skipta að starfsfólk skóla umbuni nemendum 

fyrir jákvæða hegðun? 
• Mjög litlu máli 
• Frekar litlu máli 
• Hvorki miklu né litlu máli 
• Frekar miklu máli 
• Mjög miklu máli 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
8. Hversu miklu máli finnst þér skipta að barn/börn þín læri leiðtogahlutverk í 

skóla? Með leiðtogahlutverki er m.a. átt við að nemendur taki af skarið, 
standi með sjálfum sér og vinni vel í hóp. 

• Ekki hlutverk skólans 
• Mjög litlu máli 
• Frekar litlu máli 
• Hvorki miklu né litlu máli 
• Frekar miklu máli 
• Mjög miklu máli 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
9. Ef skólinn tæki upp ákveðna agastefnu hversu líkleg(ur) eða ólíkleg(ur) 

ertu að kynna þér hana og tileinka þér hana með þínu/m barni/börnum? 
• Mjög ólíkleg(ur) 
• Frekar ólíkleg(ur) 
• Hvorki líkleg(ur) né ólíkleg(ur) 
• Frekar líkleg(ur) 
• Mjög líkleg(ur) 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
10. Hversu miklu máli finnst þér skipta að barn/börn þín læri sjálfsaga í skóla? 

• Ekki hlutverk skólans 
• Mjög litlu máli 
• Frekar litlu máli 
• Hvorki miklu né litlu máli 
• Frekar miklu máli 
• Mjög miklu máli 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
11. Hversu miklu máli finnst þér skipta að barn/börn þín læri að ræða 

tilfinningar í skóla? 
• Ekki hlutverk skólans 
• Mjög litlu máli 
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• Frekar litlu máli 
• Hvorki miklu né litlu máli 
• Frekar miklu máli 
• Mjög miklu máli 
• Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri eða útskýra nánar?_______ 

 
12.  Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir styðja það að Auðarskóli taki 

upp sérstaka agastefnu? 
• Mjög ólíklegt 
• Fremur ólíklegt 
• Hvorki líklegt né ólíklegt 
• Fremur líklegt 
• Mjög líklegt 
• Annað ______ 

 
13. Ætti sú agastefna að vera samræmd á milli leik-og grunnskóla? 

• Já  
• Nei 
• Styð ekki að Auðarskóli taki upp agastefnu 

 
14. Hverjar eru þínar kröfur til skólastarfsins í Auðarskóla, hvað viltu að barnið 

þitt hafi tileinkað sér að lokum 10. Bekkjar. Að minnsta kosti 3 atriði. Setja 
það sem skiptir mestu máli fremst (opin spurning). 
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi fyrir rýnihópa 
 
Inngangur  

• Bjóða þátttakendur velkomna  
• Skýra tilgang og ávinning rannsóknar  
• Ræðum um núverandi agavandamál í Auðarskóla 
• Ræðum stefnurnar þrjár  
• Erum ekki endilega að komast að sameiginlegri niðurstöðu heldur að allir 

segi sína skoðun á stefnunum  
• Í lokin segja hvaða stefnu þátttakendurnir sjái fyrir sér að Auðarskóli geti 

unnið eftir.  
• Skýra framkvæmd þess og tímalengd  
• Greina frá nauðsyn þess að taka upp viðtalið og útskýra að því verði eytt að 

úrvinnslu lokinni  
• Skýra út reglur eins og að einn tali í einu  

  
Spurningarammi  
 

1. Núna erum við ekki með samræmda áætlun um agamál í Auðarskóla, 
hver finnst ykkur vera stærstu vandamálin sem þið eruð vör við í dag ? 

2. Byrjum á að ræða um uppeldi til ábyrgðar, er eitthvað í þeirri stefnu sem 
þið sjáið að væri hægt að vinna með í okkar skóla ?  

3. Ræðum næst um SMT/PMTO  
4. Tökum næst Leiðtoginn í mér  
5. Hvað er það helsta sem þið viljið fá út úr agastefnu  
6. Haldið þið að starfshópurinn væri tilbúinn að tileinka sér eina samræmda 

áætlun um agamál bæði í leik-og grunnskóla?  
  
  

 Samantekt  
Fram hefur komið að... við höfum rætt um..  
Eitthvað sem þið viljið bæta við ? 
  
Þakka öllum fyrir þátttökuna  
 

 
 

 


