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Ágrip 
Viðfangsefni þessa verkefnis er rannsókn á því hvernig uppeldisstefnur nýtast 
í skólastarfi. Fjallað er um reynslu, viðhorf og árangur á þremur 
uppeldisstefnum sem notast er við í grunnskólum á Akureyri. Farið er yfir 
verkfæri og nýtingu uppeldisstefna innan kennslustofunnar. 
Uppeldisstefnurnar sem um ræðir eru Jákvæður agi, SMT-skólafærni og 
Uppeldi til ábyrgðar eða Uppbyggingarstefnan. Rannsóknin var 
tilviksrannsókn þar sem sjónum var beint að nýtingu og árangri stefnanna 
innan kennslustofunnar. Eigindlegur hluti gagnaöflunar voru sex grunnskólar 
á Akureyri þar sem einstaklingsviðtöl voru tekin við reynslumikla starfandi 
grunnskólakennara. Þemagreining var notuð við gagnaöflun viðtala ásamt 
kóðun (e. coding). 
Rannsóknarspurning sem leitað var svara við er þessi: 

 
1. Hvernig nýtast uppeldisstefnur innan kennslustofunnar  í grunnskólum? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennarar séu almennt 
ánægðir með uppeldistefnurnar og telji að þær hafi jákvæð áhrif á samskipti, 
skólabrag og starfshætti skólanna. Nemendur takast betur á við vandamál og 
starfsfólk vinnur samstíga að sameiginlegu markmiði. Verkfæri innan 
uppeldisstefnanna eru talin hjálpartæki sem kennarar nýta daglega innan 
kennslustofunnar. Niðurstöður benda einnig til þess að viðhorf sex 
grunnskólakennara sé jákvætt gagnvart uppeldistefnunum þar sem stefnurnar 
nýtast einstaklega vel innan grunnskólana sex. 



 



 
 
 
 

Abstract 

The subject of this thesis is a study of how the educational policies are usuful 
in schools. It is an overview of the experiences, attitudes and achievements of 
teachers within three different educational policies used in elementary schools 
in Akureyri. It is also an overview of the tools and utilization of the different 
policies inside the classroom. The educational policies in question are: Positive 
Discipline, School Management Training and Restitution. This is a case study 
on these policies with emphasis on their utilization and results within different 
classrooms. The qualitative part of the data collection consisted of six elemenry 
schools in Akureyri where six individual interviews were taken with 
experienced elementary school teachers. Thematic analysis was used for 
interviewing data along with coding. 
The research question that this study attempts to answer is: 

 
1. How are different educational policies used in practice at the 

elementary level? 
 

The results of the study indicate that teachers are generally satisfied with 
these educational policies and believe that they have a positive impact on 
communication, school behavior and school practices. Students are better 
equipped to tackle challenges and the staff works in harmony towards a mutual 
goal. Instruments used within the policies provide teachers with tools to make 
a significant difference. The results of the study indicate also positive attitude 
from six elementary school teachers towards the educational policies since they 
are very useful inside the six elementary schools. 
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1. Inngangur 
Í nútímasamfélagi styðjast flestir grunnskólar við ákveðna skóla- eða 
uppeldisstefnur. Sú uppeldisstefna sem hver og einn grunnskóli fylgir eftir 
byggir á ákveðinni hugmyndafræði sem mótar skólastarfið ef henni er fylgt vel 
eftir og haldið á lofti. Í öllum uppeldisstefnum er tilgangurinn að betrumbæta 
skólastarfið hvort sem það er í agastjórnun, innri eða ytri hvatningu, umgengni, 
virðingu, vináttu, samvinnu, samskiptum eða ýmsu öðru sem tengist 
skólastarfinu. Það er afar mikilvægt að allt starfsfólk sem starfar við 
grunnskóla þekki vel til þeirrar stefnu sem unnið er með innan skólanna og 
fylgi stefnunni samviskusamlega eftir til þess að auka líkur á að árangur náist. 
Uppeldisstefnurnar eru einnig hugsaðar til þess að styðja við alla starfsmenn 
skólanna og til þess að allir fylgi sömu markmiðum hvað varðar agamál, 
samskipti og áherslur á reglum í skólastarfinu. 

Samkvæmt aðalnámsskrá ber grunnskólum að vinna markvisst að 
ýmsum málefnum, þar á meðal skal vera stefna í agastjórnun í forvarnaráætlun 
allra skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). Í þessari rannsókn 
ætla ég að skoða hvernig þrjár uppeldisstefnur sem notaðar eru í grunnskólum 
á Akureyri nýtast innan kennslustofunnar. Uppeldisstefnurnar eru Jákvæður 
agi, SMT-skólafærni og Uppbyggingarstefna eða Uppeldi til ábyrgðar. Ástæða 
þess að ég ákvað að skoða hvernig þessar þrjár uppeldisstefnur sem notast er 
við í grunnskólum Akureyrar nýtast er sú að ég tel það gríðarlega mikilvægt 
fyrir mig sem verðandi kennara að hafa góða þekkingu á stefnunum áður en ég 
byrja sjálf að starfa sem kennari. Rannsóknin er framkvæmd með eigindlegri 
aðferð, eða nánar tiltekið með tilviksrannsóknaraðferð. Þá voru tekin sex 
einstaklingsviðtöl við sex grunnskólakennara sem allir starfa við grunnskóla á 
Akureyri. Agastefnurnar eru hjálpartæki sem ýta undir samheldni innan 
grunnskólanna ef þeim er haldið vel við. Einnig auka agastefnurnar líkurnar á 
því að allt starfsfólk innan grunnskólanna noti sömu aðferðir. 

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka nýtingu uppeldisstefnanna 
innan kennslustofunnar, kanna kosti og ókosti, viðhorf kennara, ásamt 
hugmyndafræði hverrar stefnu fyrir sig. Til þess að öðlast betri sýn á 
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agastefnunum og ná markmiðinu hef ég sett niður eftirfarandi 
rannsóknarspurningu: 

 
1. Hvernig nýtast uppeldisstefnurnar innan kennslustofunnar í 

grunnskólum? 

Lykilhugtök eru: Jákvæður agi, SMT-skólafærni og Uppbyggingarstefna. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað verður um 
hugmyndafræði uppeldisstefnanna Jákvæður agi, SMT-skólafærni og 
Uppbyggingarstefna, ásamt því að ræða stefnurnar. Verkfæri og vinnubrögð 
hverrar stefnu verða einnig rædd og útskýrð með myndum. Farið verður yfir 
hvað hver og ein stefna hefur uppá að bjóða, hvernig hún er nýtt í skólastarfi 
og hvernig kennarar geta nýtt stefnurnar til góðs inni í kennslustofu. 

 

2.1 Uppeldisstefnur 

Uppeldi og uppeldisstefnur eru hugtök sem flestir verðandi foreldrar velta 
mikið fyrir sér. Það er ekki til ein rétt aðferð sem talin er betri en önnur þegar 
kemur að uppeldi barna en líklegt er að foreldrar spyrji ráða um þessi málefni. 
Börn geta þroskast og dafnað eðlilega undir ólíkum aðstæðum við misjafnar 
uppeldisaðferðir. Það er ýmislegt sem getur haft langvarandi áhrif á uppeldi 
barna sem vert er að hafa í huga. Þessir atburðir geta verið áföll eða erfiðir 
atburðir af einhverju tagi (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Arinbjarnardóttir, 
2004). 

Uppeldisstefnur myndast og verða til á löngu tímabili í gegnum viðhorf 
og reynslu. Þær þróast og mótast með tímanum og eru í stanslausri 
endurskoðun. Margar uppeldisstefnur eru byggðar á kenningum sem móta þær 
og styðja ákveðna hugmyndafræði (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 
Arinbjarnardóttir, 2004). Uppeldisstefnur eru eins fjölbreyttar og þær eru 
margar, þrátt fyrir að margar þeirra eigi eitthvað sameiginlegt. Uppeldisstefnur 
móta skólastarfið að miklu leyti og gefa starfsfólki margvísleg verkfæri til þess 
að nýta í kennslu. Einnig eru uppeldisstefnur notaðar til þess að bæta skólabrag, 
ýta undir samstöðu á milli starfsfólks og auka samskiptahæfni. Margir íslenskir 
skólar hafa innleitt uppeldisstefnur á síðustu 10-15 árum og með því þróað 
heildstæð kerfi til að styðja við jákvæð samskipti. Hugtakið uppeldisstefna er 
tengt við hugmyndafræði sem er markvisst notuð í vinnu með börnum til þess 
að ná fram ákveðinni færni í samskiptum og þroska. Áherslur 
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markmiða fer eftir því hvaða stefnu um ræðir. Þá er hugtakið uppeldi einnig 
tengt því að ná ákveðinni færni í samskiptum ásamt sjálfsaga (Rúnar 
Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014). 

 

2.2 Jákvæður agi 

Í Jákvæðum aga (e. Positive discipline) er notast við sjálfstjórnarkenningu 
William Glasser (Control theory) til þess að fá aukinn skilning á hegðun 
nemenda. Í sjálfsstjórnarkenningu talar Glasser um að við sem einstaklingar 
getum einungis stjórnað okkur sjálfum, en ekki öðrum. Þar af leiðandi ber 
enginn ábyrgð á okkar hegðun nema við sjálf. Í kenningunni erum við einnig 
að leitast eftir því að uppfylla félagslegar grunnþarfir þar sem Glasser telur að 
orsök slæmrar hegðunar og vanlíðan tengist grunndvallaþörfunum. 
Grunndvallarþarfirnar sem um ræðir eru öryggi, ást og umhyggja, áhrif og 
viðurkenning, frelsi og sjálfstæði og gleði (Glasser, 1986). 

Í Jákvæðum aga er skólaumhverfið mótað af umhyggju þar sem áhersla 
er lögð á gagnkvæma virðingu, reisn, vinsemd og festu. Í Jákvæðum aga er 
kennd lífsleikni þar sem lögð er mikil áhersla á að byggja upp sambönd 
væntumþykju og virðingar. Þá er kennsla, hvatning, skilningur og samskipti 
dæmi um verkfæri sem notuð eru til þess að auka þroska nemenda í félagsfærni 
(Ágúst Jakobsson, e.d.). Mikið er lagt upp úr því í stefnunni að nemendur læri 
að nýta mistök sín til góðs og læra af þeim í öruggu umhverfi. En mistök eru 
talin tækifæri til þess að leita lausna og læra af í stað þess að upplifa skömm 
eða vonbrigði. Þegar skólaumhverfið er öruggt eru meiri líkur á að nemendur 
verði virkir þátttakendur í lífinu þar sem þeir þurfa síður að óttast, finna fyrir 
höfnun eða til vanmáttarkenndar. Einnig getur slíkt umhverfi aukið líkur á 
hamingjusömum einstaklingum. Þegar nemendur gera mistök er ætlast til þess 
að kennarar skammi þá ekki fyrir mistök heldur ræði við þá og hjálpi þeim við 
að leita lausna til þess að mistökin endurtaki sig ekki. Slík hegðun ýtir undir 
það að nemendur þori að prófa sig áfram og þroskast sem einstaklingar án þess 
að eiga það á hættu að verða skammaðir (Nelson, J., Lott, L., og Glenn, S., 
2000). 

Samkvæmt hugmyndafræðinni í Jákvæðum aga er kennd sjálfstjórnun, 
ábyrgð, samvinna og færni til að leysa vandamál sem geta komið upp (Nelsen, 
Jane, 2006). Í Jákvæðum aga er meginmarkmið nemenda að stuðla að 
sjálfstjórnun þar sem hver og einn hugsar um sig og hverju viðkomandi getur 
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stjórnað innra með sér. Markmið kennara er fyrst og fremst að skipuleggja 
kennslu vel og reyna að hafa kennslustofuna skipulagða þannig að sem minnst 
áreiti eigi sér stað. Þá eiga kennarar að fara reglulega yfir markmið sín, 
agaaðferðir og viðhorf til nemanda. Þegar óæskileg hegðun á sér stað eiga 
kennara að fylgja eftir reglum úr Jákvæðum aga og hugsa af hverju óæskilega 
hegðunin átti sér stað. Samtal við nemendur er gríðarlega mikilvægur partur 
eftir að óæskileg hegðun á sér stað. Þá er mælst til þess að kennarar nýti 
óæskilega hegðun nemenda eða mistök sem eiga sér stað til þess að nemendur 
læri af þeim. Mistök eru talin frábært tækifæri til þess að kenna nemendum að 
bæta sjálfsagann og til þess að læra af. Eftir að atvik á sér stað er mikilvægt að 
kennarar byggi aftur upp traust milli sín og nemenda, hvetji nemendur til þess 
að læra af mistökum sínum og sýna betri hegðun í framtíðinni. Þá er sérstaklega 
mikilvægt að nemendur finni ekki fyrir skömm eða vanmætti vegna mistaka 
sinna (Strahan og fl., 2005). Nemendur vita oft ekki hvers vegna þeir gerðu 
mistökin eða hvers vegna þeir sýndu óæskilega hegðun. Ef að kennari spyr 
nemenda eftir að óæskileg hegðun hefur átt sér stað hvers vegna viðkomandi 
gerði slíkt er líklegt að nemandi svari með afsökun eða viti hreinlega ekki hvers 
vegna hann framkvæmdi hegðunina. Þá er líklegt að nemandi hafi ómeðvitað 
verið að sækjast eftir óþarfa athygli með tilheyrandi leiðindum þar sem 
undirmeðvitundin hafi stjórnað. Nemendur hugsa gjarnan að þeir þurfi að vera 
miðpunktur athyglinnar til þess að tilheyra. Ef að nemandi er órólegur innan 
kennslustofunnar getur verið gott að gefa viðkomandi hlutverk til þess að hann 
finni að hann sé að gera gagn. Til þess að leysa úr mistökum og koma í veg 
fyrir að mistökin endurtaki sig er mikilvægt að greina þau eftir að nemendur eru 
komnir í jafnvægi. Gott er að setja lítil markmið fyrir nemendur sem eru 
viðráðanleg til þess að bæta hegðun og ýta undir betri ákvarðanatöku. Þetta 
getur reynst erfitt þar sem nemendur geta sýnt sömu hegðunarfrávik á 
mismunandi hátt. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að markmiðin séu 
útskýrð vel fyrir nemendum ásamt því að þeir fái mikla hvatningu til þess að 
ýta undir jákvæða hegðun (Nelsen, Jane, 2006). Einnig eru svokallaðir 
griðarstaðir notaðir þegar nemandi er í ójafnvægi, en þá er nemanda boðið að 
jafna sig á griðarstað þar til viðkomandi nær jafnvægi aftur. Griðarstaður getur 
verið lítið horn inni í kennslustofu þar sem er stóll, borð, dýna og teppi, 
grjónapúði eða annað sem veitir ró fyrir nemendur og gefur þeim næði til þess 
að jafna sig. 



6  

Í Jákvæðum aga eru ýmis verkfæri sem kennarar geta nýtt sér innan 
kennslustofunnar. Öll verkfæri og allt fræðsluefni miðast við að allir fái að 
upplifa virðingu, reisn og hvatningu. Engar refsingar eru innan Jákvæðs aga, 
heldur er ávallt sýnd væntumþykja og reynt að tengjast börnunum. Verkfæri 
sem kennarar sem starfa við Jákvæðan aga eru öll tengd góðvild og festu að 
einhverju leyti. Þá leggur stefnan mikið upp úr því að nýta mistök sem tækifæri 
til þess að læra af. Lögð er áhersla á opnar spurningar og að vera með 
lausnamiðaðann hugsunarhátt. Þá er lausnahjólið mikið notað þar sem 
nemendur geta valið ýmsa valmöguleika um hvernig þeir ætla að leysa 
vandamálið. Með notkun lausnahjólsins eru kennarar að hvetja nemendur til 
sjálfstæðis og eru nemendur þá líklegri til þess að finna lausn sem þeir eru sáttir 
við. Einnig er notast við orðatiltækið “V-A-L“ þar sem mistök eru talin 
tækifæri til þess að læra af, þá er ákveðið ferli sem nemendur þurfa að komast 
í gegnum eftir að mistök hafa átt sér stað (Jane Nelsen, e.d.). 

 
 

 
 
 

Mynd 1 V-A-L í Jákvæðum aga (Glerárskóli, e.d.). 
 

Myndin hér að ofan sýnir eitt af verkfærum Jákvæðs aga sem kallast V-A- 
L. Allir gera mistök en við höfum öll kost á því að viðurkenna að við gerðum 
mistök, afsaka eða biðjast fyrirgefningar á mistökum og svo að leysa mistökin 
eða finna lausn. 
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Samvinna meðal nemenda og kennara er mikilvægur partur af Jákvæðum 
aga þar sem samtalstækni er beitt. Þá fá nemendur og kennarar tækifæri til þess 
að tjá sig og skoða eigin hegðun. Bekkjarfundir er ein aðferð sem notuð er í 
samtalstækni. Á bekkjarfundum sitja nemendur og kennari í hring og er reynt 
að láta einhvern hlut ganga hringinn sem tákn um að viðkomandi eigi orðið. 
Þá er lögð áhersla á að leita frekar að lausnum heldur en afleiðingum í málum 
sem komið hafa upp, einnig er nemendum leyft að setja nýtt mál á dagskrá eða 
nemanda sem málið snýst um að velja lausnina sjálfur frekar en að bekkurinn 
kjósi um lausn. Mikilvægt er að kennari gefi sér og nemendum tíma til þess að 
læra að halda og vera á bekkjarfundum og treysta því að aðferðin virki 
(Naustaskóli, e.d.). 

Annað sem notað er í Jákvæðum aga innan kennslustofunnar er 
bekkjarsáttmáli sem er sniðinn að hausti af nemendum og kennara. Gjarnan eru 
nemendur látnir skrifa undir sáttmálann og er hann svo hengdur upp á vegg, 
nemendum og kennara til áminningar (Sterkari út í lífið, e.d.). Lausnaleit er 
verkfæri sem gjarnan er notað þegar árekstrar eiga sér stað, t.d. í frímínútum 
eða í kennslustund. Þá velja nemendur sjálfir lausnir úr svokölluðu lausnahjóli 
(sjá mynd hér fyrir neðan). Nemendur eiga þá sjálfir hlutdeild í lausnum og eru 
þess vegna líklegri til þess að vilja fylgja lausnum eftir sem hafa verið valdar. 
Nemendur geta sest niður við svokallað hringborð eða lausnaborð og vinna þar 
með lausnahjólið til að ná sáttum (Krikaskóli, e.d.). 

 

Mynd 2 Lausnahjól í Jákvæðum aga (Krikaskóli, 2013). 
 

Myndin hér að ofan sýnir Lausnahjól sem er notað til þess að 
nemendur geti sjálfir leitað lausna við vandamálum sem koma mega upp. 



8  

 
Í Jákvæðum aga eru grunnþarfirnar fjórar; tilheyra eða skipta máli og 

vera einhvers virði en þá er lagt mikið upp úr því að nemendur finni að þau 
megi vera eins og þau eru í stað þess að einbeitingin fari í það hvað þau geti og 
hvernig þau hegði sér. Önnur grunnþörf er skilningur á eigin getu eða 
hæfileikum en þá er átt við að nemendur finni sína eigin hæfileika og fái 
tækifæri til þess að spreyta sig sjálfir. Þegar nemendur upplifa að þeir ráði við 
eitthvað ákveðið, eykur það skilning á eigin hæfileikum og getu. Þriðja 
grunnþörfin er persónulegt vald og sjálfstæði en þegar nemendur fá tækifæri 
til þess að vinna sjálfstætt, t.d. að leita lausna í lausnahjólinu, læra lífsleikni, 
sýna virðingu og læra að vinna með öðrum er líklegt að þau upplifi sjálfstæði 
og persónulegt vald. Fjórða og síðasta grunnþörfin í Jávæðum aga er 
félagsfærni og lífsleikni en nemendur þurfa kennslu í bæði samskiptum og 
félagsfærni til þess að öðlast færni í þessum greinum. Einnig þurfa þau kennslu 
í lífsleikni (Krikaskóli, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 3 Að skipta máli í Jákvæðum aga (Krikaskóli, 2013). 
 

Myndin hér að ofan er dæmi um veggspjald sem hangir um veggi 
grunnskóla sem styðjast við Jákvæðan aga. Þetta veggspjald er áminning um 
vinsemd í garð barna. 
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2.3 SMT-skólafærni 

SMT-skólafærni byggir á hugmyndafræði PMTO-foreldrafærni (Parent 
Management Training). Í SMT er lögð áhersla á að skapa gott andrúmsloft fyrir 
nemendur og starfsfólk, sem og tryggja öryggi og velferð. Einnig er lagt upp 
með að draga úr og koma í veg fyrir óæskilega hegðun með því að þjálfa og 
kenna félagsfærni, gefa jákvæðri hegðun hrós með markvissum hætti (PMTO 
– foreldrafærni, e.d.). Þegar SMT var í þróun var fyrst og fremst verið að smíða 
langtímaáætlun og áætlanagerð þar sem skuldbinding væri mikilvæg. Aðgerðir 
starfsfólks væru lykilatriði í þróuninni, það er að segja að fylgja hegðun eftir 
hvort sem hún væri jákvæð eða neikvæð. Einnig var lögð áhersla á að ávallt 
væru starfandi teymi innan grunnskólanna sem hefðu heildaryfirsýn yfir 
stefnuna (Ögülmüs og Vuran, 2016). Þá var lögð áhersla á að finna lausnir til 
þess að mæta hegðunarerfiðleikum barna, hvort sem það er mótþrjóskuröskun 
eða alvarlegri erfiðleika eða hegðunarröskun. Þegar talað er um 
mótþrjóskuröskun þá sýnir nemandi endurtekið hegðunarmynstur, neikvæðni, 
ögrandi hegðun, mótþróa og óhlýðni. Þessi einkenni þurfa að hafa varað í 
a.m.k. sex mánuði til þess að teljast mótþrjóskuröskun. Hegðunarröskun er hins 
vegar endurtekin hegðun nemanda þar sem viðkomanadi brýtur á rétti annarra. 
Þetta er gjarnan brot á alvarlegum reglum, eyðilegging á eigum annarra, 
árásargirni gagnvart fólki og dýrum, svik og þjófnaður (Anna Björnsdóttir og 
Margrét Sigmarsdóttir, 2009). 

Hugmyndafræði SMT byggir fyrst og fremst á því að nemendur fái ávallt 
skýr fyrirmæli (PMTO – foreldrafærni, e.d.). Mikið er lagt upp úr að hrósa í 
SMT og hvetja nemendur áfram. Þegar kennarar og annað starfsfólk hrósa 
nemendum, er mikilvægt að hrósið sé nákvæmt til þess að það skili þeim árangri 
sem ætlast er til og auki þar með jákvæða hegðun. Þegar kennarar taka eftir 
jákvæðri hegðun, það er að segja að nemandi fari eftir reglum þá er mikilvægt 
að taka eftir því og veita jákvæða hvatningu í formi hróss (Patterson, 
G. og Forgatch, M., 1987). Mikið er lagt upp með að nemendur læri hegðun í 
gegnum tengsl sín við aðra og styrki þar með ákveðin hegðunarmynstur. Í SMT 
er mikið notast við hvatningarkerfi, en þegar kennarar vilja breyta ákveðinni 
hegðun nemenda á afmörkuðu sviði þá henta umbunarkerfi gjarnan. Þegar 
hvatningarkerfi eru notuð, þá er verkefnum skipt niður í lítil þrep og gefin 
umbun fyrir hvert þrep sem viðkomandi stenst. Með því móti er auðveldara 
fyrir nemanda að klára verkefnið (Margrét Sigmarsdóttir, 2005). Með því að 
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nota hvatningarkerfi markvisst aukast líkurnar á að nemendur læri rétta hegðun 
ásamt reglum skólans og fylgi þeim eftir. Með markvissri umbun og hvatningu 
eykst öryggi nemanda og andrúmsloftið verður jákvæðara (Sprague og Golly, 
2008). Þegar hver bekkur/ hópur hefur safnað ákveðið mörgum hrósum sem 
geta verið í ýmsum formum eftir því hvað skólinn velur, t.d. kort, stjörnur, 
spjald eða táknpening þá er takmarkinu náð og nemendur fá fyrirfram ákveðna 
umbun. Með þessu móti eykst samvinna nemenda og drifkraftur í að fylgja 
reglum og fara eftir fyrirmælum (Sprague og Golly, 2008). Þegar nota á 
umbunarkerfi er mikilvægt að nemendur viti hverjar væntingar þeirra séu og 
viti nákvæmlega hvað þau þurfi að gera til þess að fá umbun (PMTO – 
foreldrafærni, e.d.). Í SMT er mikið af myndrænu efni í kennslustofum, á 
göngum og fleiri stöðum um grunnskólana sem minna nemendur á reglur og 
venjur. Myndin hér fyrir neðan er eitt dæmi af mörgum, sem minnir nemendur 
á að hafa hendur og fætur hjá sér og vera virk og tillitsöm. Í SMT er einnig 
lögð mikil áhersla á að kennarar noti ávallt skýr skilaboð til nemanda. Þetta á 
bæði við þegar gefa á miða, vita eða hrós til nemenda fyrir góða hegðun. Einnig 
á þetta við þegar fyrirmæli eru gefin til nemenda ásamt öllum öðrum 
skilaboðum sem gefin eru til nemenda. Skýr fyrirmæli segja til um til hvers sé 
ætlast, hvernig og hvenær. Skýr fyrirmæli þurfa einnig að vera stutt, einföld og 
ákveðin, svo að auðvelt sé að fylgja þeim eftir. Í SMT er lagt upp með að 
forðast það að nota orðið ekki. Frekar er lagt upp úr því að nemendur fái ávallt 
skýr skilaboð um hvað þeir eigi að gera frekar en það sem þeir eiga ekki að 
gera. Eitt af verkfærum SMT eru athyglismerki sem notuð eru til þess að fá 
þögn yfir hóp. Þessi merki geta til dæmis verið að kennari smellir fingrum eða 
klappi og lyfti upp hendi. Nemendum eru kennd þessi athyglismerki og fá 
þjálfun í þeim (Margrét Sigmarsdóttir, 2005). 

 

 
Mynd 4 Myndrænar reglur í SMT (Leikskólinn Sólborg, e.d.). 
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Myndirnar hér að fram eru dæmi um veggspjöld sem prýða veggi í SMT 
skólum og minna nemendur á ýmsar reglur stefnunnar. 

Eitt af verkfærum SMT er samvinna á milli heimilis og skóla. En þá er 
t.d. lögð áhersla á stuðning við foreldra með styðjandi uppeldisaðferðum sem 
leiða til bættrar hegðunar nemenda. Styðjandi uppeldisaðferðir skiptast í fimm 
meginþætti. Það fyrsta er kerfisbundin hvatning þar sem beint er athygli að því 
sem vel gengur. Annað atriði er að setja mörk sem auðvelda foreldrum að 
stöðva erfiða hegðun með einföldum og skilvirkum hætti. Þriðja atriðið er 
markvisst eftirlit með ferðum og daglegu athæfi. Fjórða atriðið er lausnaleit 
þar sem foreldrar leysa ágreining í samráði við barn og komast saman að 
samkomulagi um skipulag og reglur. Fimmta og síðasta atriðið er jákvæð 
samvera og afskipti sem sýna ást og umhyggju (Anna Björnsdóttir og Margrét 
Sigmarsdóttir, 2009). 

SMT leggur mikið upp úr hvatningu, en hvatning er talin einstakt 
tækifæri til þess að kenna nýja hegðun og viðhalda henni með jákvæðum hætti. 
Þá er talið að hvatning ýti undir sjálfstraust nemenda. Að hvetja er að örva með 
tiltrú, hvetja og stuðla að þroska nemanda (PMTO – foreldrafærni, e.d.). Einnig 
er lagt mikið upp úr stöðugu eftirliti frá foreldrum utan heimilis, það er að segja 
í skóla, athöfnum, félagsþroska, færni, sambandi við jafnaldra og sambandi við 
aðra í fjölskyldunni. Með því að ræða stöðugt við barn, eflist þroski þess, 
traustið eykst og barnið lærir að meta aðstæður eftir þörfum. Það er ýmislegt 
sem PMTO foreldrafærni minnir foreldra á að kenna börnum sínum, t.d. að ná 
tökum á félagsfærni í jafningjahóp en það liggur misvel fyrir börnum. SMT 
skólar á Akureyri fá góðan stuðning frá verkefnastjóra Akureyrarbæjar og geta 
ávallt leitað þangað ef þörf er á. Einnig er fylgst með því hvernig skólarnir eru 
að sinna stefnunni og hvort öllum reglum sé fylgt. SMT-skólafærni er eina 
uppeldisstefnan á Akureyri sem hefur þetta utanumhald þar sem SMT er 
yfirlýst stefna bæjarins. 

 
2.4 Uppbyggingarstefna 

Uppbyggingarstefnan (e. restitution) er einnig kennd við Uppeldi til ábyrgðar. 
Í Uppbyggingarstefnunni er ýtt undir ábyrgð og sjálfstjórn nemenda. Þá er 
nemendum einnig markvisst kennt að ræða hlutina og átta sig á þörfum sínum 
og tilfinningum. Við erum öll mannleg og gerum öll mistök einhvern tíma á 
lífsleiðinni en eitt af meginmarkmiðum í Uppbyggingarstefnunni er að læra af 



12  

mistökum sínum og nota mistökin til góðs. Mistök eru kjörið tækifæri til þess 
að styrkja einstaklinga í sjálfstjórn og sjálfsaga (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 
og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar byggir fyrst og fremst á því 
að nemendur læri að taka sjálfstæðar ákvarðanir hvað varðar eigin hegðun. 
Einnig er mikilvægt að nemendur séu lausir við skömm, hótun, sektarkennd, 
væntingar og loforð hvað varðar ytri umbun. Hugmyndafræði 
Uppbyggingarstefnunnar hefur áhrif á kennsluhætti, stjórnunarhætti, 
lífsleiknikennslu og meðferð agamála innan skólasamfélagsins. Þá er til að 
mynda lögð áhersla á að hver og einn nemandi finni hver hann vilji vera án 
þess að þóknast öðrum. Einnig fá nemendur styrk og aðstoð frá starfsfólki til 
þess að ná markmiðum sínum. Ef nemandi fer yfir skilgreind mörk (bottom 
line) á hegðun og ekki nægir til að nota stutt inngrip til þess að leiðrétta 
hegðunina þá er gripið til ytri stýringar. Ef grípa þarf til ytri stýringar er það 
aldrei hugsað sem refsing eða til þess að hræða nemendur, heldur er þá einungis 
verið að gera nemenda ljóst að viðeigandi hegðun sé óásættanleg og þar af 
leiðandi þurfi að taka af honum ráðin. Í áframhaldi er nemandanum sköpuð ný 
tækifæri til þess að læra af mistökunum sínum og byggja upp aðrar leiðir við 
sjálfsstjórn. Mikilvægt er að lögð sé áhersla á að starfsmenn séu á sömu 
bylgjulengd hvað varðar skýrar reglur gagnvart nemendum. Þetta er gert til þess 
að skapa traust og öryggi nemanda sem er gríðarlega mikilvægur partur af 
skólastarfinu (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Mitt og þitt hlutverk er starfslýsing sem mikið er notað innan 
kennslustofunnar í Uppbyggingarstefnunni þar sem kennarar og nemendur 
útbúa saman hlutverk fyrir nemendur og kennara. Einnig er gerður listi yfir 
hluti sem kennarar og nemendur eiga ekki að gera. Stærsti kosturinn við 
skilgreiningu hlutverkanna er sá að hægt er að fækka reglum skólans þar sem 
öllum ber að sinna hlutverkum sínum og virða þau. Einnig eru þessi hlutverk 
góð áminning fyrir nemendur og hvers sé ætlast til af þeim (Gossen, 2006). 



13  

 

 
Mynd 5 Mitt og þitt hlutverk í Uppbyggingarstefnunni (Brekkuskóli, e.d.). 

 
Myndin hér að ofan er dæmi um eitt af verkfærum 

Uppbyggingarstefnunnar þar sem verkaskipting nemanda og kennara er gerð 
sýnileg á veggjum innan kennslustofunnar. Nemendur og kennari útbúa Mitt 
og þitt hlutverkaspjöld í sameiningu í byrjun skólaárs. 

Sleikipinnaheilinn er annað verkfæri sem Uppbyggingarstefnan leggur 
upp með en sleikipinnaheilinn er notaður til þess að nemendur átti sig á 
starfsemi heilans í tengingu við viðbrögð og hegðun. Talað er um að 
heilastofninn sé neðri hluti heilans og sé pinninn á sleikipinnaheilanum. Þegar 
heilastofninn skaddast, höfum við þrjá valmöguleika: flýja, frjósa eða berjast. 
Þá getur einstaklingur átt það til að sýna óskynsamlega hegðun, t.d. öskur eða 
viðkvæmni. Þá fara sumir í að verja sig og svæðið sitt, loka á nýjar hugmyndir 
og taka hvorki hrósi né skömm (Setrið Sunnulækjaskóla, e.d.). 
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Mynd 6 Sleikipinnaheilinn í Uppbyggingarstefnunni (Dalvíkurskóli, e.d). 
 

Myndin hér að ofan sýnir hvernig nemendum er kennt að læra að 
stjórna viðbrögðum sínum við áreiti og hvað gerist þegar við missum stjórn 
(Dalvíkurskóli, e.d.). 

Grunnþarfirnar fimm er gríðarlega miklvægur partur af 
Uppbyggingarstefnunni þar sem nemendur læra að þekkja þarfir sínar og læra 
að uppfylla þær. Einnig er mikilvægt að nemendur viti hvar þeir eru sterkir og 
hvar þeir þurfi að vinna betur í hlutunum til þess að líða vel. Fyrsta grunnþörfin 
er þörfin fyrir því að tilheyra. Sá sem uppfyllir þörf sína þar er tilbúinn að 
hjálpa og er traustur vinur. Sá sem ekki uppfyllir þessa þörf gerir allt sem vinir 
hans segja honum að gera og smjaðrar til að fá að vera með. Þörfin fyrir frelsi 
er annað atriði í grunnþörfunum en þar er sköpun, að geta valið sér áhugamál, 
fagnað nýjum tækifærum og notið augnabliksins allt atriði sem uppfylla 
þarfirnar fyrir frelsi. Aftur á móti þeir sem eru óskipulagðir, eiga það til að 
skrópa í tíma, eru kærulausir og sýna öðrum tillitsleysi ná oftast ekki að fylla 
upp í þörfina fyrir frelsi. Næsta þörf er þörfin fyrir gleði en þeir sem uppfylla 
hana vilja leika sér og hafa gaman, eru jákvæðir og búa yfir skopskyni. Þeir 
sem ekki fylla upp í þörfina fyrir gleði skemmta sér gjarnan á kostnað annarra, 
eru með læti og fíflagang. Fjórða þörfin er þörf fyrir að hafa áhrif. Sá sem 
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uppfyllir þá þörf býr yfir metnaði til þess að standa sig vel, er skipulagður og 
reynir að leysa vandamál. Sá sem uppfyllir ekki þessa þörf er montinn, 
stjórnsamur, ósveigjanlegur og beitir gjarnan ofbeldi. Fimmta grunnþörfin er 
öryggi og lífsafkoma en til þess að finna fyrir öryggi þurfa nemendur húsnæði, 
heilsu, fatnað, hvíld og fæðu (Setrið Sunnulækjaskóla, e.d.). Glasser telur að 
orsök vanlíðunar og slæmrar hegðunar stafi af því að nemendur nái ekki að 
uppfylla grunnþarfir sínar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 
Hjálmarsson, 2007). 

 

Mynd 7 Grunnþarfirnar í Uppbyggingarstefnunni (Brekkuskóli, e.d.). 
 

Myndin hér að ofan sýnir grunnþarfirnar fimm sem 
Uppbyggingarstefnan vinnur mikið með. 

Bekkjarfundir er annað verkfæri sem notast er við í 
Uppbyggingarstefnunni og er vettvangur fyrir nemendur til þess að tjá sig um 
hin ýmsu málefni. Þá eru bekkjarfundir einnig kjörið tækifæri fyrir nemendur 
og kennara til að vinna að málefnum sem hafa komið upp innan bekkjarins. 
Lagt er upp úr því að nemendur læri að leysa sjálfir úr vandamálum á 
bekkjarfundum þó svo að kennari sé alltaf til staðar. Á bekkjarfundum efla 
nemendur félagsfærni með því að eiga í samskiptum, hjálpa hvor öðrum, heyra 
ólík sjónarmið, hlusta, eiga í samningaviðræðum við aðra nemendur og taka 
ábyrgð á eigin hegðun. Gagnrýnin hugsun eflist ásamt því að nemendur fá 
þjálfun í að tjá sig fyrir framan aðra (Charles, 2008). 
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2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni 
rannsóknarinnar. Undanfarin ár hafa grunnskólar í auknum mæli innleitt 
uppeldisstefnur til þess að betrumbæta skólastarfið og skólabrag ásamt því að 
mæta hegðunarerfiðleikum nemenda. Fræðilega kaflanum var skipt niður í þrjá 
undirkafla þar sem farið var yfir hverja og eina stefnu með áherslu á hvað 
stefnurnar bjóða upp á í skólastarfi og hvernig hægt sé að nýta þær innan 
kennslustofunnar. Farið var yfir hvaða verkfæri kennarar hafa í höndunum eftir 
því hvaða stefnu þeir eru að vinna eftir. 

Fram hefur komið að Jákvæður agi, SMT-skólafærni og 
Uppbyggingarstefnan eiga allar eitthvað sameiginlegt en einnig sitthvað sem 
er ólíkt. Markmið allra stefnanna er að bæta skólabrag, fyrirbyggja 
hegðunarerfiðleika og ýta undir jákvæða hegðun nemenda. Aftur á móti eru 
notaðar ólíkar aðferðir til þess að ná þessum markmiðum. Í 
Uppbyggingarstefnunni forðast starfsfólk refsingar og umbun (Gossen, 2007) 
en samkvæmt hugmyndafræði stefnunnar telst refsing að setja nemendur í þá 
stöðu að þeir upplifi sig minnimáttar og vanhæfa. Þá eykur refsing upp 
uppreisnarhug og endurtekin brot nemenda (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 
Magni Hjálmarsson, 2007). Í Jákvæðum aga er hugmyndafræðin svipuð og í 
Uppbyggingarstefnunni en umbun og refsing eru ekki notaðar vegna sömu 
ástæðna og hér fyrir ofan. Aftur á móti byggir hugmyndafræði SMT-skólafærni 
að miklu leyti á umbun og að ýta undir jákvæða hegðun með því að hrósa og 
veita nemendum umbun fyrir rétta hegðun. Hugmyndafræðin í Jákvæðum aga 
og í Uppbyggingarstefnunni byggja á sjálfstjórnarkenningum þar sem horft er 
á orsakir hegðunar frekar en að breyta hegðun með umbun eða refsingu. Það 
má því segja að SMT-skólafærni sé gjörólík Jákvæðum aga og 
Uppbyggingarstefnunni þegar horft er á upphaf og hugmyndafræði stefnanna. 
Eitt það helsta sem aðskilur uppeldisstefnurnar þrjár fyrir utan 
hugmyndafræðina eru verkfærin sem þær búa yfir. Verkfæri stefnanna þriggja 
eru öll ólík þótt þau byggist að einhverju leyti á sömu hugmyndum. Til að 
mynda notast allar stefnurnar við bekkjarfundi. Til þess að leysa vandamál og 
ágreininga sem koma upp er lausnaborð notað í Jákvæðum aga þar sem 
nemendur leysa sjálfir úr vandamálum. Í Uppbyggingarstefnunni er einnig 
notast við samræðuaðferðir milli nemanda, þar sem lausnaleit er gerð við 
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lausnaborð, svipað og gert er í Jákvæðum aga. Í SMT-skólafærni er 
samræðuaðferðir notaðar þar sem kennari leiðir nemendur áfram. 
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3. Rannsóknin 
Í þessum kafla er fjallað um þær aðferðir sem notast var við gerð 
rannsóknarinnar. Rætt er um rannsóknaraðferðir, hvernig vali á þátttakendum 
var háttað, hvernig úrvinnsla og greining gagna fór fram, ásamt því að ræða 
siðferðisleg álitamál og réttmæti rannsóknarinnar. Aðferðin sem notuð var við 
rannsóknina er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem samtök eða 
skipulagsheild, stefna eða afmarkað samhengi er tekið fyrir og rannsakað 
(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Í þessu tilfelli voru það þrjár agastefnur 
sem voru rannsakaðar, nánar tiltekið hvernig þær nýtast í kennslustofunni. 
Þemagreining var notuð við gagnaöflun viðtala. En viðtölin voru tekin upp á 
síma og síðan afrituð nákvæmlega í tölvu ásamt því að vera kóðuð (e. coding). 
En þetta er mikilvægur partur þegar á að þemagreina viðtöl (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). 

Markmið rannsóknar er að kanna hvernig Jákvæður agi, SMT- 
skólafærni og Uppbyggingarstefna nýtast innan kennslustofunnar í 
grunnskólum Akureyrar. Einnig er markmið rannsóknarinnar að kanna kosti 
og ókosti, viðhorf kennara og fá álit þeirra á uppeldisstefnunum. Til þess að 
þessi markmið gangi eftir er leitast eftir svörum við eftirfarandi 
rannsóknarspurningu: 

 
1. Hvernig nýtast uppeldisstefnurnar innan kennslustofunnar í 

grunnskólum? 
 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er eigindleg rannsókn (e. Qualitative research). Með eigindlegum 
aðferðum er hægt að taka viðtöl, skoða á vettvangi, setja upp rýnihópa eða 
jafnvel skoða skjöl og önnur gögn sem mega vera til um efnið. Með 
eigindlegum aðferðum getur rannsakandinn fengið góða tilfinningu fyrir 
efninu með því að fara í eðlilegt umhverfi þess sem verið er að rannsaka og 
þannig fengið dýpri skilning á efninu. Þegar tekin eru viðtöl geta einnig vaknað 
upp fleiri spurningar til þess að fá nánari útskýringar á einhverju (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013). Aðferðin sem notast var við innan eigindlegrar rannsóknar 
var tilviksrannsókn (e. case study). En þar eru samtök eða skipulagsheild, 
stefna eða afmarkað samhengi rannsakað og tekið fyrir 
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(Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Í þessari rannsókn voru tekin upp sex 
einstaklingsviðtöl til þess að athuga nýtingu viðmælenda á uppeldisstefnunum 
Jákvæður agi, SMT-skólafærni og Uppbyggingarstefna. Sami viðtalsrammi 
var notaður í öllum viðtölum til þess að fá sem bestan samanburð. Ástæða þess 
að einstaklingsviðtöl voru valin í rannsóknina var til þess að fá skoðanir 
grunnskólakennara á uppeldisstefnunum, ásamt reynslu þeirra, viðhorfi og 
almennu áliti á því hvernig stefnurnar nýtast í skólastarfi út frá þeirra eigin 
sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013). Í einstaklingsviðtölunum voru allar 
spurningar opnar til þess að rannsakandi fengi betri útskýringar og meiri 
samræður í viðtölin. Með opnum spurningum fær viðmælandi að móta svörin 
sín sjálfur þó svo að svörin taki mið af upprunalegri spurningu. Með þessu móti 
fær viðmælandi einnig meira frelsi (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). 

 

3.2 Þátttakendur 
 

Við gerð rannsóknar var haft samband við stjórnendur í sex grunnskólum á 
Akureyri sem gáfu allir leyfi fyrir þátttöku skólanna í rannsókninni. Því næst 
bentu stjórnendur rannsakanda á viðmælendur sem höfðu verið starfandi við 
skólanna frá innleiðingu stefnanna og gáfu mér sem rannsakanda leyfi til þess 
að vera í sambandi við þá kennara. Allir kennarar gáfu skriflegt leyfi fyrir 
hljóðritun á viðtölum ásamt því að heitið var nafnleynd. Val á grunnskólum 
var eftir hentugleikaúrtaki en þá velur rannsakandi þátttakendur sem auðvelt er 
að ná til. Þá fylgir einnig lítill kostnaður þessari úrtakstegund (Þórólfur 
Þórlindarsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þátttakendur voru fimm konur og 
einn karl, sem allir hafa starfað við grunnskóla á Akureyri í minnst 10 ár og 
þar af allir nema einn við sama grunnskólann í að minnsta kosti 10 ár. 
Kennararnir eru allir umsjónarkennarar á yngsta- og miðstigi. 

 

3.3 Gagnaöflun, úrvinnsla og greining gagna 
 

Við gagnaöflun var notast við upplýsingar úr sex einstaklingsviðtölum þar sem 
skoðanir viðmælenda á uppeldisstefnunum Jákvæður agi, SMT-skólafærni og 
Uppbyggingarstefna voru skoðuð. Þátttakendur voru valdir í samráði við 
skólastjórnendur þar sem þeir voru taldir henta rannsókninni hvað best. Notast 
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var við markmiðsúrtak (e. purposive sample) ásamt hentugleikaúrtaki (e. 
convenience sample) við vali á rannsakendum (Katrín Blöndal og Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013). Markmiðsúrtak er þegar þátttakendur eru valdir vegna 
þess að þeir þykja henta vel til þess að ná markmiðum rannsóknar (McDaniel 
og Gates, 2008). Með þessari úrtaksaðferð voru valdir sex grunnskólakennarar 
í samráði við skólastjórnendur. Ástæða þess að hentugleikaúrtak varð fyrir 
valinu er sú að það eru þátttakendur sem auðvelt er að ná til og einnig er það 
kostnaðarlítil aðferð. Hentugleikaúrtak er úrtak sem notað er þegar rannsakandi 
velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til, svipað og í markmiðsúrtaki. 
Hentugleikaúrtak er einnig notað til þess að velja hæfa viðmælendur sem eru 
með svipað bakgrunn (McDaniel og Gates, 2008). Í mínu tilviki, gat ég 
auðveldlega náð til skólastjórnenda í bæjarfélaginu Akureyri. Skólastjórnendur 
vísuðu mér á viðmælendur sem auðvelt var að nálgast. Úrtak (e. sample) 
rannsóknarinnar voru sex grunnskólakennarar sem allir eru búsettir á Akureyri. 
Þegar úrtak fyrir rannsóknir eru valin ber að hafa í huga að velja ekki 
einstaklinga sem tengjast rannsakanda persónulega þar sem það getur rýrt gildi 
niðurstaðna (McDaniel og Gates, 2008). Rannsakandi telur þó að þrátt fyrir að 
hafa þekkt einn viðmælanda vel og þekkt til annars viðmælanda hafi það ekki 
haft áhrif á gildi né niðurstöður viðtala. Við úrvinnslu og greiningu gagna úr 
einstaklingsviðtölum var notast við þemagreiningu. Þemagreining fór þannig 
fram að rannsakandi las yfir viðtölin og skráði hjá sér atriði/orð sem vöktu 
athygli eða gætu nýst við skrif. Atriðin/ orðin sem rannsakandi skráði hjá sér 
urðu síðan að ákveðnu þema í textanum. Þemað var síðan flokkað í undirþema 
og yfirþema, þar sem litakóðun var notuð og sami litur notaður í öllum viðtölum 
fyrir sama þemað. En öll viðtölin voru tekin upp á síma og afrituð nákvæmlega 
í tölvu ásamt því að vera kóðuð (e. coding). Kóðun er mikilvægur partur þegar 
á á þemagreina viðtöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Viðtölin voru öll lesin 
margsinnis yfir með gagnrýnum augun og með því móti greind og færð í þemu 
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Réttmæti gagna var 
tryggt með trúverðuleika í allri gagnavinnu en þessi atriði segja til um gæði og 
traust niðurstaðna. Í gegnum vinnuferlið var lögð áhersla á að hafa sem mest 
samræmi á milli rannsóknarspurninga og rannsóknaraðferðar til þess að tryggja 
gæði. Réttmæti var einnig tryggt með nákvæmum og vandvirkum 
vinnubrögðum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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3.4 Siðferðileg álitamál 

Til þess að gæta réttmæti rannsóknar var vandvirkni og skipulag við vinnu 
rannsóknarinnar aðalmarkmið. Til að upplýsa þátttakendur um efni 
rannsóknar, lengd og fyrirhöfn einstaklingsviðtala voru sendir út formlegir 
tölvupóstar til þeirra kennara sem stjórnendur höfðu vísað á. Í framhaldi af því 
var fengið skriflegt leyfi frá þátttakendum um að hljóðrita viðtölin og heitið 
var nafnleynd (e. anonymity) til þess að þátttakendur þyrftu ekki að hafa 
áhyggjur af því að hægt væri að rekja svör þeirra. Þá var lögð áhersla á að 
viðmælendur í einstaklingsviðtölum væru sjálfviljugir þátttakendur. Þá er ekki 
hægt að ætlast til að viðmælendur til þess að svara öllum spurningum í viðtali, 
ef viðmælanda finnst spurning til dæmis óviðeigandi eða of persónuleg og kýs 
ekki að svara, hefur viðkomandi fullan rétt til þess (Grétar Þór Eyþórsson, 
2013). Allar persónulegar upplýsingar sem kunnu að hafa komið upp í 
viðtölum sem mögulegt er að rekja, voru rituð með dulnöfnum til þess að 
tryggja trúnað og nafnleynd þátttakenda. Mikilvægt er að skoða tengsl á milli 
rannsakanda og þátttakenda til þess að koma í veg fyrir að niðurstöður verði 
skekktar að einhverju leyti. Rannsakandi þekkti til tveggja af sex 
viðmælendum og ég vil meina að þau samskipti hafi ekki haft nein áhrif á 
niðurstöður rannsóknar og þar af leiðandi sé ekki galli til réttmætis. Réttmæti 
og siðferðileg álitamál voru höfð í forgangi með vandvirkni og góðu skipulagi 
í gegnum ferlið. Rannsakandi fékk skriflega heimild veitta fyrir verkefninu frá 
fræðslustjóra Akureyrarbæjar þar sem rannsóknin fellur undir reglur 
Akureyrarbæjar um rannsóknir í grunn- og leikskólum. Til að auka réttmæti 
rannsóknarinnar var afritun viðtala marglesin yfir meðan á kóðun stóð. 
Viðmælendur réðu tíma- og staðsetningu viðtalanna. 

 
3.5 Samantekt 

Rannsóknin er tilviksrannsókn sem tekur mið af þekkingu og reynslu 
þátttakenda í rannsókninni. Tekin voru sex einstaklingsviðtöl og þau 
þemagreind. Um ræðir grunnskólakennara sem starfa við Jákvæðan aga, SMT- 
skólafærni og Uppbyggingarstefnuna. Markmið rannsóknarinnar var að 
rannsaka hvernig Jákvæður agi, SMT-skólafærni og Uppbyggingarstefna 
nýtast innan kennslustofunnar í grunnskólum á Akureyri. Kanna kosti og 
ókosti, viðhorf kennara og fá álit þeirra á uppeldisstefnunum. Gögnum var 
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safnað saman í gegnum einstaklingsviðtöl við sex grunnskólakennara sem allir 
starfa í grunnskólum á Akureyri. Enginn viðmælendanna starfar við sama 
grunnskólann en tekin voru tvö viðtöl úr hverri agastefnu fyrir sig til þess að 
fá góðar upplýsingar úr sex grunnskólum. Öll einstaklingsviðtöl voru byggð á 
sama viðtalsrammanum þar sem einungis var stuðst við opnar spurningar til 
þess að eiga möguleikann á dýpri svörum. Þá voru viðtölin tekin upp á síma, 
hljóðrituð orðrétt í tölvu og marglesin yfir. Því næst voru viðtölin greind í þemu 
sem hjálpaði rannsakanda að komast að niðurstöðu. Réttmæti og siðferðileg 
álitamál voru höfð í forgangi með vandvirkni og góðu skipulagi. Þá var skriflegt 
leyfi fengið fyrir rannsókninni hjá fræðslustjóra Akureyrarbæjar. 
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4. Niðurstöður 
Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir 
niðurstöðum úr einstaklingsviðtölum við grunnskólakennara og stuðst við 
viðtalsramma sem notaður var í viðtölum við skiptingu í þemu. Þemun eru: val 
á uppeldisstefnu, mat á uppeldisstefnum, nýting uppeldisstefnanna og 
verkfæri, starfsþróun og stuðningur. 

Viðtölin voru tekin um miðjan desember 2019 og í byrjun janúar 2020 
á vinnustað viðmælenda. Viðtölin voru öll einstaklingsviðtöl við sex 
grunnskólakennara sem allir starfa við grunnskóla á Akureyri en enginn við 
sama grunnskólann. Þá voru tekin tvö viðtöl úr hverri stefnu, það er að segja, 
tveir viðmælendur sem starfa við grunnskóla sem styðjast við Jákvæðan aga, 
tveir sem starfa við SMT-skólafærni og tveir sem starfa við 
Uppbyggingarstefnuna. Hvert viðtal tók u.þ.b. 30 mínútur og notaði 
rannsakandi sama viðtalsramma í öllum viðtölum. 

 

4.1 Val á uppeldisstefnu 

Í einstaklingsviðtölum kom fram að allir grunnskólar á Akureyri hafi fengið að 
velja á sínum tíma hvaða stefna var innleidd inn í grunnskólana. Þá fékk 
starfsfólk skólanna sex sem ég tók viðtöl við kynningu á einni til tveimur 
uppeldisstefnum. Því næst var kosið meðal starfsfólks eða stjórnendur tóku 
ákvörðun (misjafnt eftir skólum). Kennari sem við skulum héðan í frá kalla 
Önnu starfar í skóla þar sem Jákvæður agi er notaður, sagði að ástæða þess að 
Jákvæður agi hafi verið fyrir valinu væri: 

 
Við vorum lengi búin að vera með Olweus sem er eineltisáætlun og þar gekk 
mikið út á að börnin töluðu saman á bekkjarfundum. Og þegar við fórum að 
kynna okkur þessa stefnur, þá einhvernveginn passaði Jákvæður agi best við. 

 
Ástæða þess að Uppbyggingarstefnan var valin í einum skólanum er sú að 
starfsfólk fékk kynningu á Uppbyggingarstefnunni og SMT-skólafærni. 
Yfirgnæfandi meirihluti kaus Uppbyggingarstefnuna og var hún þess vegna 
innleidd. Í einum skóla voru það stjórnendur sem völdu stefnu fyrir skólann og 
kynntu hana svo til starfsfólks. Í kjölfarið fór svo allur skólinn til 
Bandaríkjanna á námskeið til þess að kynnast Uppbyggingarstefnunni. 
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Ástæða þess að Jákvæður agi var innleiddur í einn skóla er samkvæmt 
Beggu sá að: 

 
Við vorum nú þegar með uppeldisstefnu í skólanum en vorum bara að hugsa 
hvaða stefnu við ættum að taka upp. Á þessum tíma átti það mjög vel við að 
taka upp Jákvæðan aga þar sem að við vorum nú þegar mikið að vinna með 
bekkjarfundi og gildi. Og bekkjarfundir eru stór hluti af Jákvæðum aga, þannig 
að þetta virtist svona vera akkúrat fyrir okkur. 

 
Ástæða þess að SMT var innleidd í einn skóla var sú að stjórnendur fóru í 
heimsókn í Hafnarfjörð og leist rosalega vel á SMT-skólafærni. Þar með var 
ákvörðun tekin og stefnan kynnt fyrir starfsfólki með kynningu. Í hinum SMT 
skólanum kom upp sú hugmynd meðal stjórnenda að skoða SMT-skólafærni. Í 
kjölfarið kynntu þau sér stefnuna og féllu fyrir henni. Í framhaldi var stefnan 
svo kynnt fyrir starfsfólki og byrjað að vinna með hana. 

Það má því segja að skólarnir hafi valið uppeldisstefnur á misjafnan hátt 
eftir áhugasviði og hugmyndum stjórnenda á þeim tíma. Þeir skólar sem 
styðjast við SMT-skólafærni virðast hafa skólastjórnendur sem hafa hrifst 
mjög af stefnunni og þeir ekki talið þörf á kosningu meðal starfsfólks. Þeir 
skólar sem styðjast við Uppbyggingarstefnuna og Jákvæðan aga létu allir 
starfsfólk sitt kjósa á milli tveggja stefna. Það er að segja SMT-skólafærni og 
annaðhvort Jákvæðs aga eða Uppbyggingarstefnunnar. Þeir fjórir skólar sem 
fengu að velja á milli kusu allir á móti SMT-skólafærni, þar að segja kusu 
annaðhvort Jákvæðan aga eða Uppbyggingarstefnuna. 

Í öllum grunnskólum voru síðan stofnuð teymi, nefnd eða stýrihópur 
sem hélt utan um uppeldisstefnurnar og sinnti ýmsum hlutverkum innan 
skólans til þess að koma stefnunum af stað. Til dæmis þurfti að útbúa 
veggspjöld og skilti fyrir ganga, en kennarar sáu sjálfir um að hengja upp reglur 
og annað inni í kennslustofum. Þegar ákvörðun lá fyrir um hvaða 
uppeldisstefnur ætti að innleiða í grunnskólunum var misjafnt hvernig unnið 
var að undirbúningi. Einn skóli fór með alla starfsmenn sína á námskeið í 
Bandaríkjunum til þess að fræðast um Uppbyggingarstefnuna og sjá hana í 
vinnslu. Kennari sem við skulum kalla Gunna telur að þessi ferð hafi haft 
gríðarlega góð áhrif á upphaf stefnunnar við skólann. Ferðin jók ekki bara 
vitneskju heldur einnig áhuga starfsfólks á stefnunni og samheldni hópsins. 
Aðrir skólar sendu nokkra starfsmenn frá sér á námskeið í Bandaríkjunum en 
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þeir starfsmenn voru í forsvari við innleiðingu og í nefndum innan skólanna. 
Þeir skólar sem ekki sóttu námskeið erlendis fengu námskeið/kynningu þar 
sem allt starfsfólk fékk að kynnast stefnunni. 

 
4.1.1. Mat á uppeldisstefnum 

 
Með innleiðingu uppeldisstefnanna jókst samheldni þar sem allir voru með 
sömu verkfæri og þar af leiðandi sömu markmið til þess að fylgja. Kennari sem 
við skulum kalla Binna starfar við SMT-skólafærni talaði þó um að fyrst til að 
byrja með hafi ekki allir verið sáttir og misjafnar skoðanir hafi verið á 
innleiðingunni. Annað sem breyttist með innleiðingunni voru þau mörgu og 
fjölbreyttu verkfæri sem kennarar gátu unnið með. Einn kennari sem starfar 
við Uppbyggingarstefnuna og við skulum kalla Villa kom með dæmi sem 
markaði upphaf hans á stefnunni: 

 
Ég man svo vel fyrst þegar ég notaði stefnuna. Það var með stelpur í 5.bekk sem 
höfðu verið að skipta á skóm en það var ein sem vildi ekki fara í skóna hjá 
annarri og þá kom ein skælandi inn og eitthvað vesen. Ég ræddi við þær og 
spurði: jæja hvað segið þið stelpur? Hvað kom uppá? Hún vildi ekki fara í mína 
skó og við vorum að skipta svaraði ein. Þá spurði ég: hvernig hefðuð þið getað 
komið í veg fyrir þetta frá upphafi? Þá svöruðu þær: Uuu bara með því að vera 
í okkar skóm. Ókei sagði ég þá og spurði hvort við þyrftum eitthvað að ræða 
þetta meira og þær svöruðu neitandi. Þá hugsaði ég með mér... vá þetta virkar. 

 
Mér finnst þetta dæmi hér að ofan mjög áhugavert þar sem það hafa 

kannski ekki allir tröllatrú á verkfærunum fyrr en þeir sjá árangur sjálfir. Það 
getur hins vegar tekið tíma og mikla vinnu að sjá árangur. Að halda 
uppeldisstefnum á lofti er einnig mikil vinna sem krefst stanslausar 
upprifjunnar og kennslu til nemenda. Einnig þarf starfsfólk að vera í reglulegri 
upprifjun/endurmenntun fyrstu árin til þess að átta sig á tilgangi stefnanna. 

Binni sem starfar við SMT-skólafærni sagði að sumir kennarar hafi verið 
með efasemdir fyrst til að byrja með og sumir séu jafnvel ennþá ekkert 
sérstaklega hrifnir af þessari stefnu en ef þú starfar við ákveðinn skóla ber þér 
skylda að starfa í samræmi við stefnu skólans. 

Það fylgja kostir og gallar öllum uppeldisstefnum. Í viðtölunum kom 
fram að mun fleiri kostir séu við stefnurnar þrjár heldur en gallar. En 
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viðmælendur áttu mun auðveldara með að telja kostina upp en gallana. Í 
Jákvæðum aga eru kostirnir öll þau verkfæri sem stefnan hefur upp á að bjóða, 
til dæmis má nefna griðarstað. Í fræðilega kaflanum kemur fram að griðarstaðir 
eru yfirleitt í hverri kennslustofu til þess að nemendur geti náð tengingu við 
framheilann og róast áður en vandamál eru leyst og rætt er við nemendur. Þá 
eru griðarstaðir alltaf val nemanda, kjósi hann að leita þangað. Anna sem 
starfar við Jákvæðan aga talar um að griðarstaðurinn nýtist henni einkum vel 
og gefi henni meiri vinnufrið: 

 
Ég bara elska þetta verkfæri. Hér áður fyrr, þá var ég bara að taka þau í fangið 
og svo var ég að reyna að byrja að kenna og gera allt í einu. En þarna bara fá 
þau að jafna sig... maður býður þeim bara að jafna sig í hvíldarhorninu og þá 
geta þau bara fengið frið til þess að jafna sig áður en maður fer að vinna í 
einhverjum málum. Áður fyrr var maður bara, jæja núna verðið þið að biðjast 
afsökunnar. Maður var einhvernveginn að skipta sér af of miklu en í dag leysa 
þau flest mál sjálf. 

 
Aðrir kostir sem viðmælendur nefndu var hugmyndafræðin á bak við 

stefnuna en hún vekur mikinn áhuga meðal kennara. Þar sem Jákvæður agi 
byggir á sjálfstjórnarkenningum þar sem horft er á orsakir hegðunar frekar en 
að reyna að breyta hegðun með umbun eða refsingu. Einnig töluðu 
viðmælendur um að það skipti miklu máli að umhverfið í skólunum og 
heimilum einkennist af umhyggju, gagnkvæmri virðingu, vinsemd og festu. 
Einnig hefur ýmsum verkefnum sem kennarar eru vanir að gera sjálfir 
fækkað þar sem nemendum eru gefin allskyns störf innan bekkjarins. Þá eru 
til dæmis ruslaverðir, nemendur sem sjá um að sendast til ritarans og 
nemendur sem sjá um tiltekt í lok dags svo eitthvað sé nefnt. Ef við færum 
okkur yfir í ókostina við Jákvæðan aga þá fannst öðrum viðmælenda mínum 
vanta meira lesefni á íslensku, en það er mikil aukavinna að þurfa að þýða 
efnið. Einnig er ókostur ef fólk telur að stefnan virki ekki og einnig getur það 
haft slæm áhrif starfsandann. 

Ef við færum okkur yfir í SMT-skólafærni þá eru helstu kostirnir 
jákvæðu áhrifin sem stefnan hefur á nemendur. Þá eru nemendur einnig 
öruggari með hvað má og hvað má ekki. Þá er einnig stór kostur hversu mörg 
umbunarkerfi SMT hefur upp á að bjóða. Ef nemandi á við 
hegðunarerfiðleika að glíma þá er hægt að bjóða foreldrum upp á PMTO 
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námskeið sem er það sama og SMT skólar eru að gera. Með því móti er 
komið samspil á milli heimils og skóla sem getur ýtt verulega undir jákvæða 
hegðun. Hanna sem starfar við SMT-skólafærni talar um að aukin jákvæðni 
innan skólans sé eitt af stærstu kostunum við innleiðinguna: 

 
Þessi stefna gengur náttúrulega svolítið upp á jákvæðni og að hrósa. Ég hef 
sjálf lært að hrósa miklu meira og nákvæmara en ég gerði áður, bæði í 
vinnunni og heima fyrir. Að hrósa fyrir góða hegðun, góða framkomu, kurteisi 
og tillitsemi og allt þetta... þannig að þegar ég lít til baka finnst mér þetta vera 
stæðsti kosturinn við stefnuna. 

 
Báðir viðmælendur gátu ekki talið upp neinn ókost við stefnuna og 

telja stefnurnar nýtast einstaklega vel í skólastarfinu. Helstu kostir stefnunnar 
eru jákvæðni innan skólanna, gott skipulag og myndrænt efni sem hefur 
reynst einkar vel. Fram kom að SMT-skólafærni hefur einnig upp á heilmarga 
kosti að bjóða. Samskipti milli kennara og nemanda hafa batnað með tilkomu 
verkfæranna sem stefnan býður upp á. 

Gunna sem starfar við Uppbyggingarstefnuna talaði um að henni 
finnist kostirnir yfirgnæfa gallana: 

 
Mér finnst allt svo skýrt í þessari stefnu. Kostirnir eru náttúrulega að það er 
sjálfsagt að gera mistök og það er bara spurning um að læra af þeim. Það er 
farið mjög skýrt í tengingu okkar... það er sem sagt talað um sleikipinnaheila 
og það verður rof á milli sleikipinnaheilans og pinnans þegar við gleymum 
okkur eða verðum æst. Við sem sagt missum tengingu við framheilann. 

 
Eins og Gunna talaði um þá missa nemendur alfarið stjórn ef það 

verður rof þarna á milli. Myndlíkingar sem slíkar hjálpa nemendum að skilja 
hvað gerist í heilanum þegar við verðum reið og æst. Sleikipinnaheilinn er 
eitt af verkfærum stefnunnar og er hann notaður til þess að nemendur átti sig 
á starfsemi heilans í tengingu við viðbrögð og hegðun. Þá sé heilastofninn 
neðri hluti heilans og pinninn á sleikipinnaheilanum. Ef sleikipinninn okkar 
brotnar, höfum við þrjá valmöguleika: flýja, frjósa eða berjast. 

Fleiri kostir við stefnuna eru að starfsfólk er nú betur samstíga heldur 
en fyrir innleiðingu. Þá er allt starf meira á jákvæðum nótum. Villi sem 
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vinnur við Uppbyggingarstefnuna kemur með gott dæmi um hvernig hægt er 
að orða hlutina öðruvísi við nemendur: 

 
Þetta er allt meira svona á jákvæðum nótum. Eins og til dæmis þá má alveg 
hlaupa í skólanum... en hvar hlaupum við? Úti í frímínútum. 

 
Fleiri kostir við stefnuna er að nemendum er kennt að við séum öll 

misjöfn og þurfum ekki að vera góð í öllu. Ég er kannski góð í þessu en sá 
næsti í einhverju öðru. Einnig er mikilvægt að þekkja sjálfan sig, styrkleika 
og veikleika. Uppbyggingarstefnan vinnur með grunnþarfirnar fimm en það 
er verkfæri sem hjálpar nemendum og kennara að finna út úr því hvar 
nemendur standa. Hvaða þarfir nemendur fylla upp í og hvaða þarfir þeir 
fylla ekki upp í. Villi sem starfar við Uppbyggingarstefnuna talaði um að 
honum finnist ekkert mál að finna út úr því hvar nemendur standi í 
grunnþarfahringnum en það geti tekið tíma og kennslu fyrir nemendur að 
finna út úr því sjálf. 

 

4.2 Nýting uppeldisstefna og verkfæri þeirra 

Þegar leitað var svara varðandi hvernig kennarar væru að nýta 
uppeldisstefnurnar og verkfæri þeirra töldu viðmælendur upp marga kosti sem 
þeir töldu jákvæða og nýtist þeim daglega inni í kennslustofunni. Helstu kostir 
Uppbyggingarstefnunnar og Jákvæðs aga töldu viðmælendur vera að 
nemendur læri að verða sjálfstæðari einstaklingar, axla ábyrgð á gjörðum 
sínum og takast á við verkefni sem að þeim er rétt og nýtast þeim í samskiptum. 
Þá eru kennarar einnig meðvitaðari um hvernig þeir geta orðað hlutina á 
jákvæðari nótum en áður en stefnurnar voru innleiddar. Sem dæmi um 
sjálfstæði nemanda, þá kom fram hjá viðmælanda mínum henni Beggu sem 
starfar við Jákvæðan aga að nemendur eigi það til að koma til hennar og spyrja: 

 
Má ég fara og sækja þennan? Við þurfum aðeins að ræða það sem kom upp á í 
frímínútum. Og maður segir já og svo setjast þau bara við lausnaborðið og ræða 
málin og finna lausn. Við lausnaborðið er sem sagt lausnahjól þar sem þau geta 
valið sér hvað þau vilji nota, t.d. bara að telja upp á tíu eða notast við ýmsar 
aðrar lausnir. 
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Í Jákvæðum aga kom fram að mikið er lagt upp með það hvernig 
fullorðin manneskja kemur fram við nemendur. Þá snýst stefnan að miklu leyti 
um lífsleikni og framkomu fremur en beinlínis aga. Hvaða orð við notum, 
hvernig við notum röddina okkar og hvernig við nálgumst hvert annað í 
samskiptum eru atriði sem spila stórt hlutverk í stefnunni. Þá talar Begga einnig 
um að þau noti mikið opnar spurningar til þess að fá nemendur til þess að hugsa 
um hlutina. Líðan nemenda er aðalatriði og finna út úr því af hverju þeim líður 
þannig. Bæði Begga og Anna, sem báðar starfa við Jákvæðan aga tala um að 
bekkjarfundir séu mikilvægur partur af kennslunni. Bekkjarfundir eru stór 
verkfæri sem hægt er að nýta sér daglega. Það eru til stútfullar bækur af 
æfingum sem hægt er að framkvæma á bekkjarfundum og auðvelt er að grípa 
í. Þessar æfingar efla og vinna með t.d. sjálfsstjórn, lausnaleit, virðingu 
gagnvart öðrum, hrós og hvatningu, og að setja sig í spor annarra. Á haustin 
gera svo allir bekkir svokallaðan bekkjarsáttmála þar sem allir fá að koma 
sínum hugmyndum fyrir og nemendur komast að samkomulagi hvernig þeir 
vilja að bekkurinn sé yfir veturinn. Bekkjarsáttmáli er einnig verkfæri sem 
notast er við í Uppbyggingarstefnunni og í SMT-skólafærni. Begga sem starfar 
við Jákvæðan aga telur að með stefnunni: 

 
Læra nemendur svolítið mikið inn á tilfinningarnar sínar, inn á hugsanirnar, 
sjálfstjórnina þar sem að þetta er náttúrulega aðferð sem byggir á 
sjálfstjórnarkenningum og sprottin þaðan að við þurfum svolítið að læra þetta 
sjálf bara og við viljum og við verðum að hafa viljan til þess að breyta. Þannig 
að það er í rauninni aldrei utanaðkomandi, hvorki refsing né umbun. 

 
Einnig talar Begga um að ef nemendur geri mistök, þá sé aldrei gert of 

mikið úr því eða þau látin líða fyrir það: 
 

Það er alltaf hægt að ræða málin. Og hvað við getum gert til þess að sömu 
mistökin endurtaki sig ekki og hvað við getum gert betur. Mistök eru í rauninni 
frábært tækifæri til þesss að læra af. 

 
Það er alltaf einhver ástæða á bakvið slæma hegðun, hvort sem það er 

ómeðvituð vanlíðan nemanda eða eitthvað annað. Hegðun kemur ekki af 
ástæðulausu og þess vegna er ekki refsað í Jákvæðum aga. 
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Í Uppbyggingarstefnunni eru búin til hlutverkaspjöld, svokölluð mitt og 
þitt hlutverk eins og farið hefur verið yfir áður. Gunna sem starfar við 
uppbyggingarstefnuna telur að nýting stefnunnar komi einnig sterk inn í 
samskiptum á milli starfsfólks þar sem allir séu núna á sömu bylgjulengd og 
fylgi sama sáttmála: 

 
Mér finnst samskiptin hafa batnað, bæði á milli starfsfólks og nemanda og á 
milli nemanda. Það sem ég veit líka er að þeir sem koma utanaðkomandi frá 
telja meiri rólegheit eða svona yfirvegun yfir hópnum. Og ég finn þann mun 
líka. Það er meiri ró yfir nemendum. 

 
Þá talar Gunna um að þegar samskiptavandi eða árekstrar eiga sér stað 

séu nemendur orðnir mjög færir í að vinna sjálfir úr vandamálunum. Fyrst til 
að byrja með gerum við þetta skref fyrir skref með þeim þar sem þetta er 
ákveðið ferli en svo eru nemendur ansi fljót að ná þessu sjálfir. Þá finnst mér 
einn punktur sem Gunna nefndi afar áhugaverður en hún sagði: 

 
Hvernig maður talar við nemendur skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum 
ekkert að reka þau eitthvað áfram í náminu, frekar segjum við... láttu mig vita 
þegar þú ert tilbúin/nn og þá kem ég og aðstoða þig. Með þessum orðum þá er 
ábyrgðin orðin svolítið meira þeirra megin. Þau eru þá að halda áfram fyrir 
sjálfan sig en ekki okkur kennarana. 

 
Villi sem starfar einnig við Uppbyggingarstefnuna talar um svokallað 

viðburðardagatal sem minnir starfsfólk á ákveðna hluti sem þarf að gera, t.d. 
bekkjarsáttmálann, mitt og þitt hlutverk og fleira tengt verkfærum 
kennslustofunnar. Einnig kemur Villi inn á mikilvægi þarfahringsins en 
nemendum er kennt að finna út úr því hvar í þarfahringnum þau standa sem 
miðast út frá persónueinkennum þeirra. Villi leggur áherslu á það sama og 
Gunna hvað varðar innri hvöt og mikilvægi hennar: 

 
Við reynum að hvetja nemendur til þess að finna þörfina hjá sér að vilja haga 
sér betur og vilja ganga betur í skólanum. Af því að þá mun þeim líða betur. 

 
Í Jákvæðum aga er talað um lausnaborð en í Uppbyggingarstefnunni er 

talað um friðarborð. Bæði borðin snúast þó um það sama, að aðilar nái að 
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komast að lausn eða samkomulagi á vandamáli. Gunna og Villi tala bæði um 
verkfæri sem kallast sleikipinnaheilinn sem er notaður sem myndlíking þar sem 
nemendum er kennt að læra að stjórna viðbrögðum sínum við áreiti og einnig 
hvað gerist í heilanum þegar við missum stjórnina. Þá er talað um að pinninn 
losni frá sleikjónum. Mér finnst þetta afar áhugavert þar sem allir krakkar vita 
hvað sleikipinni er og ættu að geta tengt þarna á milli. Gunna telur að nemendur 
eigi auðveldara með að læra af hverju við missum stjórn þegar við höfum til 
taks verkfæri eins og til dæmis sleikipinnaheilann: 

 
Það er farið mjög skýrt í það að tenging okkar, sem sagt sleikipinnaheilinn... ef 
að pinninn losnar frá þá verður rof og við missum tengingu við sleikipinnann. 
Þegar að við gleymum okkur til dæmis, sem gerir það að verkum að við 
stökkvum úr stjórnunarsætinu og já bílinn... við erum jú í bílstjórasætinu. Við 
tölum mikið um að enginn geti stjórnað okkur nema við sjálf, þar sem við erum 
í bílstjórasætinu og stjórnum ferðinni alfarið. 

 
Þegar talað er um að sitja í bílstjórasætinu, þá er það tengt tilfinningum 

okkar. Við stjórnum tilfinningum okkar og þær hafa áhrif á skapið okkar. 
Ef við færum okkur yfir í SMT-skólafærni, þá er það ekki eins líkt og 

hinar tvær stefnurnar þótt þar sé eitthvað af sömu verkfærum. SMT notast 
mikið við umbunarkerfi þar sem lögð er áhersla á lærða hegðun í gegnum hrós 
og ytri umbun. En þegar slík umbunarkerfi eru notuð er gríðarlega mikilvægt 
að nemendur viti nákvæmlega til hvers sé ætlast af þeim. Hanna sem starfar 
við SMT skóla telur að með innleiðingunni hafi hún byrjað að hrósa 
nákvæmara og meira markvisst fyrir ákveðna hegðun. Hanna sem starfar í 
SMT-skólafærni talar um að í stað þess að segja: 

 
Þetta var gott hjá þér, þá segi ég núna það er svo gott að þú gekkst svona vel frá 
á borðinu þínu. Þá veit nemandinn líka nákvæmlega hvað það er sem hann gerði 
vel og er því líklegri til þess að endurtaka sömu hegðun. 

 
Líkt og í hinum tveimur stefnunum telja bæði Hanna og Binna sem starfa 

við SMT skóla að samstarf starfsfólks skólana hafi orðið til hins betra. 
Samræmi á milli allra hafa aukist þar sem allir séu að vinna eftir sömu áætlun 
sem er gríðarlegur kostur. SMT skólar á Akureyri fá einnig gott utanumhald 
frá Akureyrarbæ sem hinar tvær stefnurnar fá ekki. Hanna talar um að: 
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Mér finnst ofboðslega mikill kostur að allir séu á sömu bylgjulengd. Þá 
fundum við einnig reglulega með verkefnastjóra Akureyrarbæjar sem heldur 
vel utan um þetta með okkur og leiðbeinir eftir þörfum. Það hefur þó minkað 
með árunum en við getum alltaf leitað til þeirra ef þörf er á sem er gríðarlegur 
kostur. 

 
SMT vinnur mikið með einkunnarorð skólanna sem lýsa í rauninni 

hvernig skólarnir vilja hafa skólabraginn. Þá er gjarnan einhvers konar hátíð 
þegar ákveðið margir vitar/hrósmiðar (sbr. 20.000 miða hátíð) hafa safnast í 
öllum skólanum. Vitar eða hrósmiðar eru dæmi um hvernig SMT skólar safna 
saman fyrir umbun. Bæði er safnað innan bekkjanna sem og innan skólans í 
heild. Binna talar um að nemendum finnist spennandi að safna fyrir umbun 
innan skólastofunnar og ýti það undir samvinnu nemanda að ná vissum 
markmiðum. Einnig eru lausnateymi innan SMT sem leysa vandamál sem 
koma upp inni í kennslustofunni. Þá er gríðarlega mikilvægt að kennarar séu 
með sýnilegt skipulag fyrir hvern og einn dag fyrir nemendur. Binna sem 
starfar við SMT-skólafærni talar um að: 

 
Ég er með hvern skóladag skipulagðan myndrænt uppi á töflu þar sem 
nemendur sjá í upphafi dags hvað verður gert yfir daginn. Síðan fer ég yfir 
daginn með þeim í upphafi hvers dags. Þetta hefur reynst mörgum nemendum 
vel og aukið öryggi þeirra. 

 
Annað sem mikið er lagt upp með í SMT-skólafærni er að gefa ávallt 

skýr fyrirmæli og forðast það að nota orðið „ekki“. 
 

4.3 Starfsþróun og stuðningur 

Yfirlýst stefna bæjarins er SMT-skólafærni og geta þeir skólar sem starfa undir 
henni leitað til Akureyarbæjar eftir aðstoð. Skólar sem starfa við Jákvæðan aga 
og Uppbyggingarstefnuna styðja hvorn annan og veita hvor öðrum stuðning í 
formi fyrirlestra og upprifjana. Við innleiðingu uppeldisstefnanna þurftu 
stjórnendur að velja sér stefnu og kynna fyrir starfsfólki. Svo var misjafnt hvort 
stjórnendur tóku ákvörðun eða starfsfólk fékk að kjósa. Allir grunnskólarnir 
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sem ég tók viðtöl við fengu góðar kynningar fyrst um sinn, hvort sem það var 
hérlendis af stjórnendum eða öðrum, eða erlendis. 

Agavandamál og úrlausnir eru einnig misjöfn eftir hverri og einni 
uppeldisstefnu. Í SMT-skólafærni er lagt mikið upp úr því að hafa skýrar reglur 
og skýr fyrirmæli. Einnig er mikilvægt að nemendur viti hvar mörkin liggi. 
Hanna sem starfar við SMT-skólafærni talaði um að: 

 
Með innleiðingu SMT eru nemendur meðvitaðari um hvar mörkin liggja. Við 
erum með skýrari reglur og fyrirmæli. Einnig erum við með svokallaða SET 
lista. SET listi er sem sagt mælitæki sem metur árangur og uppbyggingu í 
skólanum. Við þurfum að fylla hann út einu sinni á ári og skila inn. 

 
Þegar niðurstöðum hefur verið skilað eru þær nýttar til þess að 

endurskoða skólastarfið, þróa og bæta ef þörf er á. 
Uppbyggingarstefnan leggur mikið upp úr því að nýta mistök til hins 

betra líkt og í Jákvæðum aga. En þá eru mistökin notuð sem tækifæri til þess 
að leiðrétta mistök. Nemendur fá þá tækifæri til þess að læra hvað þeir gerðu 
rangt og nýta mistökin sem ákveðið skref í þroska. Einnig eiga nemendur að 
skoða eigin hegðun og hugsa af hverju þeir halda að þessi hegðun hafi átti sér 
stað. Begga sem starfar við Uppbyggingarstefnuna talar um að: 

 
Það tekur tíma á að sjá breytingar þar sem svona innleiðing er langt ferli, en eitt 
sem skólastjórinn hefur tekið eftir er að það fer fækkandi þeim málum sem eru 
að koma á borð til þeirra til dæmis varðandi aga. 

 
Jákvæður agi leggur mikið upp úr því að refsa ekki, heldur frekar að 

ræða málin og af hverju ákveðin hegðun átti sér stað. Það sé alltaf ástæða fyrir 
hegðun og reynt er að komast að því hver orsök hegðunarinnar er. Þá eru 
svokallaðir griðarstaðir notaðir ef nemandi þarf að ná tengingu áður en rætt er 
við hann. Begga talar um að þau vilji frekar að nemandi nái jafnvægi áður en 
málin eru leyst: 

 
Það er vísindalega sannað hvað gerist í heilanum þegar fólk missir stjórn, verður 
reitt, verður kvíðið og þá koma fram viðbrögð til að verja sig. Í raun og veru 
rofnar tengingin við frampart heilans svo að við náum ekki að hugsa 
skynsamlega. Þannig að þegar við verðum reið eða æst og beitum ofbeldi, þá er 
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í rauninni bara framheilinn sem er að virka. Þannig að við reynum að vera 
meðvituð um það að sá sem beitir ofbeldi, þá er hann ekki tengdur og þess vegna 
viljum við helst ekki fást við nemandann fyrr en hann hefur jafnað sig og tengst. 
Til þess að jafna sig bjóðum við upp á svokallaða griðarstaði þar sem nemandi 
getur jafnað sig í rólegheitum. 

 
Þá er mikil áhersla lögð á að það er alltaf ákvörðun nemanda að fara á 

svokallaða griðarstaði. Nemendur eru aldrei sendir þangað heldur er þeim 
boðið að fara þangað til að jafna sig. Þá skiptir eftirfylgnin einnig gríðarlega 
miklu máli til þess að auka líkur að hegðunin endurtaki sig ekki. Begga talar 
um að: 

 
Festan að fylgja málum eftir skiptir miklu máli. Og að gera það með virðingu 
og á jákvæðan hátt. Mikil góðvild en jafnframt mikil festa er lykilatriði. 

 
Áður en uppeldisstefnurnar voru innleiddar voru flestir skólar nú þegar 

að styðjast við einhvers konar stefnu, hvort sem það var Olweus, SOS aðferðin, 
Ég get - aðferðin eða einhver önnur stefna. Um það leyti sem SMT-skólafærni, 
Jákvæður agi og Uppbyggingarstefnan voru að byrja hérlendis var ætlast til 
þess að grunnskólar á Akureyri myndu velja sér uppeldisstefnu til að innleiða. 
Skólastjórnendur fóru þá í þá vinnu að kynna sér uppeldisstefnur. Einhverjir 
grunnskólar heilluðust strax af einni stefnu og kynntu hana í framhaldi fyrir 
starfsfólkinu sínu. Aðrir skólar urðu hrifnir af fleiri en einni stefnu og leyfðu 
því starfsfólki að kjósa á milli tveggja stefna. 

Með innleiðingu uppeldisstefna hefur ýmislegt breyst til hins betra. Í 
Jákvæðum aga kom fram í viðtölunum að smám saman hafi nemendur lært að 
nota ýmis verkfæri sjálf. Einnig hafi agamálum sem koma inn á borð til 
skólastjóra fækkað. Þá fari þetta svolítið eftir stigum innan grunnskólanna en 
mestu áhrifin séu á yngsta stigi, síðan á miðstigi og að lokum á elsta stigi. 

Í SMT hefur skólabragurinn breyst til hins betra og nemendurnir í heild. 
Þá hafa ýmis verkfæri nýst vel eftir innleiðinguna eins og Binna sem starfar 
við SMT-skólafærni talar um: 

 
Ég notaði rauðu og hvítu spjöldin svolítið og fannst þau hjálpa. Þetta eru svona 
þagnarspjöld sem eru rauð þannig að ef nemendur eru búnir að vera hljóðir í 



37  

svolitla stund, þá geta þau snúið spjaldinu við og þá átta þau sig á því að þau 
eru að standa sig vel í að hafa hljóð. Það er svona þagnarspjald hálfgert. 

 
Einnig eru hrósmiðar, vitar eða önnur merki notuð til þess að kenna 

nemendum að fylgja reglum og ýta undir jákvæða hegðun í SMT. 
Í Uppbyggingarstefnunni hefur einnig ýmislegt breyst með 

innleiðingunni. Samskipti hafa batnað, bæði á milli starfsfólks og einnig á milli 
nemenda. Þá töluðu viðmælendur mínir einnig um að það sé alla jafna meiri ró 
yfir nemendum og meiri yfirvegun í hópnum. Með innleiðingunni hafa 
nemendur einnig fengið góða kennslu í því að leysa samskiptavandamál sem 
eiga það til að koma upp. 

Innleiðingarferli er tímafrekt og krefst mikillar vinnu. Þá er mikilvægt 
að allt starfsfólk taki þátt í innleiðingunni og sé samtaka í að vinna eftir 
vinnureglum stefnunnar. Að innleiða uppeldisstefnu getur verið 
þolinmæðisvinna og getur tekið allt að 10 árum að ná almennilegum tökum á 
uppeldisstefnu. Þá er einnig mikilvægt að halda stefnunni vel við með 
reglulegum námskeiðum og endurmenntun. Hanna sem starfar við SMT- 
skólafærni nefnir að: 

 
Á haustin er skólastjórinn alltaf með svokallað örnámskeið eða fund með nýjum 
starfsmönnum þar sem farið yfir öll helstu grunnatriði stefnunnar. Svo eru 
einnig fundir af og til yfir veturinn þar sem farið er yfir gang stefnunnar og 
hvort eitthvað þurfi að betrumbæta. 

 
Námskeið af einhverjum toga eru gríðarlega mikilvæg til þess að 

viðhalda uppeldisstefnu gangandi og einnig til að upplýsa nýja starfsmenn. 
Annað sem Hanna nefndi að skólinn hennar geri til þess að halda SMT 
gangandi innan skólans er: 

 
Við erum með teymi sem allir starfsmenn geta leitað til. Einnig sendum við sem 
erum í teyminu alltaf einhverjar upplýsingar með í föstudagspóstinum sem 
kemur frá stjórnendum alla föstudaga. Ýmist sendum við reglu mánaðarins, 
ákveðnar upplýsingar um hvað er á döfinni, þannig að við reynum að halda 
starfsmönnum alltaf vel upplýstum. 

 
Til þess að halda uppeldisstefnum við og koma í veg fyrir að þær hjari 

út eru flestir skólar sem halda námskeið eða sækja námskeið árlega. Þegar 
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örnámskeið eru haldin í skólum eru starfsdagar gjarnan nýttir. 
Í Jákvæðum aga fannst öðrum viðmælenda minna ekkert gerast fyrst til 

þess að byrja með, þar sem þetta ferli taki svolítinn tíma og er flókið. Svo voru 
heldur ekkert allir 100% tilbúnir að fara á fullt í stefnuna en Begga sem starfar 
við Jákvæðan aga talar um að: 

 
Fyrst til þess að byrja með vorum við svolítið að reyna að selja öllum stefnuna, 
af því að þetta er góð aðferð og að þetta sé virkilega eitthvað sem við ætlum að 
einbeita okkur að. Mér hefur fundist þetta flóknast, að reyna að láta allt 
starfsfólk líka við stefnuna. En svo höfum við hætt að hugsa þannig, við bara 
höldum áfram þar sem að þetta er stefna skólans. Við reynum frekar að senda 
starfsfólk á tveggja daga námskeið í von um að það kveiki ennþá meiri áhuga 
hjá fólki. 

 
Annað sem hefur breyst með innleiðingunni er samkvæmt Beggu: 

 
Hvernig við notum röddina, hvaða orð við notum, hvernig við nálgumst hvert 
annað í samskiptum. Við notum til dæmis mjög mikið opnar spurningar, við 
reynum dálítið að fá nemendur til þess að hugsa um hlutina. Hvernig þeim líður 
og fá þau til þess að hugsa af hverju þeim líður þannig. 

 
Í SMT-skólafærni hafa einnig orðið ýmsar breytingar eftir 

innleiðinguna. Hanna talar um breyttan starfsanda eftir innleiðingu SMT- 
skólafærni: 

 
Með innleiðingunni hefur samræmi á milli allra aukist verulega. Kennarar, 
stuðningsfulltrúar og gangaverðir... það eru allir að vinna eftir sama planinu 
sem ég tel vera gríðarlega mikinn kost. 

 
Eftir innleiðingu SMT vita nemendur betur hver mörkin eru, hvað má og 

hvað má ekki. En í SMT er lagt mikið upp úr myndrænu efni sem hangir um 
veggi skólanna. Þessar myndir eru dagleg áminning um ýmsar reglur og venjur 
sem ætlast er til að nemendur fari eftir. Þegar gefin eru skilaboð til nemenda 
eiga þau ávallt að vera skýr. Þetta á einnig við um þegar gefa á miða, vita eða 
hrós til nemenda fyrir góða hegðun. Skýr fyrirmæli þurfa að vera einföld, stutt 
og ákveðin svo að auðvelt sé að fylgja þeim eftir. Eftir innleiðinguna hefur 
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starfsfólk einnig forðast að nota orðið ekki. Frekar er lagt upp úr því að segja 
nemendum hvað þeir eigi að gera. Annað sem hefur breyst með SMT 
innleiðingunni eru athyglismerki sem notuð eru til þess að fá þögn yfir hóp og 
hafa reynst kennurum afar vel. 

Jákvæður agi, SMT-skólafærni og Uppbyggingarstefnan virðast allar 
nýtast vel inni í kennslustofum og eru kennarar virkilega ánægðir með öll þau 
verkfæri sem stefnurnar bjóða upp á. Allir kennararnir sem rannsakandi tók 
viðtal við voru sammála um að með innleiðingu uppeldisstefna hafi samheldni 
starfsfólks aukist, þá séu skýrari og markvissari reglur innan kennslustofunnar, 
á göngum og í frímínútum. Þá er einnig allt starfsfólk að fylgja sömu áherslum 
sem er gríðarlega jákvætt fyrir skólabraginn og skólastarfið í heild sinni. Þá 
hafa samskipti batnað á milli starfsfólks og einnig á milli nemanda. 
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5. Umræður 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig uppeldisstefnur nýtast 
kennurum í skólastarfi innan kennslustofunnar og fá upplýsingar um kosti og 
ókosti, viðhorf kennara og fá álit þeirra á uppeldisstefnunum. Einnig langaði 
rannsakanda að dýpka skilning sinn allverulega á stefnunum þremur sem 
undirbúning fyrir starfsferil sem grunnskólakennari. Til að ná markmiðinu er 
leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 
1. Hvernig nýtast uppeldisstefnurnar innan kennslustofunnar í 

grunnskólum? 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 
túlkaðar með fræðilegum bakgrunni rannsóknar til hliðsjónar og leitast við að 
svara rannsóknarspurningunni. Þá verður einnig farið yfir hvernig sé hægt að 
vinna áfram með efnið og hvað stefnurnar bjóða upp á, það er að segja kostir 
og gallar. 

 

5.1 Viðhorf, reynsla og mat kennara 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að sex grunnskólakennarar í þeim 
sex grunnskólum sem tekin voru einstaklingsviðtöl við séu allir ánægðir með 
uppeldisstefnurnar og telji þær nýtast vel innan kennslustofunnar. Jákvæður 
agi er byggður á sjálfstjórnarkenningu William Glasser eins og fram kemur í 
fræðilega kaflanum, en stefnan er byggð til þess að auka skilning á hegðun 
nemenda. Þá er mikið lagt upp úr því að nemendur geti einungis stjórnað 
sjálfum sér eins og fræðimaðurinn Glasser talar um. Viðmælendur mínir sem 
starfa við Jákvæðan aga töluðu báðir um mikilvægi þess að finna jafnvægi á 
milli góðvildar og festu. Einnig að finna út af hverju nemendur sýni ákveðna 
hegðun og grafa dýpri inn í hegðun í stað þess að reyna að leiðrétta hana með 
umbun eða refsingu. Að ræða málin er stór partur af Jákvæðum aga en til 
dæmis eru notuð lausnaborð þar sem nemendur ræða saman og leysa vandamál. 
Ef nemandi er ekki tilbúin/n til þess að ræða málin getur viðkomandi fengið að 
jafna sig á griðarstað sem gjarnan eru innan kennslustofunnar. Samkvæmt 
viðmælendum mínum hafa griðarstaðar nýst þeim einstaklega vel. Nemendur 
sem nýta sér griðarstaðinn eru gjarnan 



42  

nemendur sem eru í ójafnvægi þá stundina og þurfa tíma til þess að jafna sig 
og ná tengingu við framheilann áður en lengra er haldið. 

Í Jákvæðum aga er lögð áhersla á að skólaumhverfið í sé mótað af 
umhyggju þar sem áhersla er lögð á virðingu, reisn, vinsemd og festu. 
Væntumþykja og virðing í garð nemanda er einnig mikilvægur hluti af 
stefnunni. Í niðurstöðum kom fram að þeir kennarar sem styðjast við Jákvæðan 
aga leggja mikið upp úr góðvild en jafnframt festu en viðmælendur mínir 
töluðu mikið um hvað stöðug festa ásamt góðvild skipti miklu máli til þess að 
halda stefnunni við og byggja traust milli nemanda og kennara. 

Kennsla, hvatning, skilningur og samskipti eru meðal þeirra verkfæra 
sem Jákvæður agi býr yfir til þess að efla þroska nemanda í félagsfærni (Ágúst 
Jacobsson, e.d.). Þá eru bekkjarfundir eitt af verkfærum stefnunnar en þeir eru 
einnig notaðir í Uppbyggingarstefnunni og SMT-skólafærni og eru góð leið til 
þess að efla nemendur í félagsfærni og samskiptum. 

Í Jákvæðum aga er einnig talað um mikilvægi þess að nemendur læri af 
mistökum sínum og að mistök séu frábært tækifæri til náms. Nemendur eigi 
ekki að upplifa skömm eða vonbrigði þegar þeir gera mistök, heldur eigi þeir 
að finna lausnir um það hvernig hægt sé að forðast það að mistökin endurtaki 
sig. Ef skólaumhverfið er öruggt eru meiri líkur á því að nemendur verði 
öruggari með sig (Nelson, Lott og Glenn, 2000). Það að mistök séu frábær 
tækifæri til náms finnst mér alveg frábært þar sem við erum öll mannleg og 
gerum öll mistök. Með þessu hugarfari tel ég að nemendur séu líklegri til 
þess að þora að prófa sig áfram í lífinu og taka við krefjandi áskorunum í 
framtíðinni. 

Í SMT-skólafærni töldu viðmælendur mínir að það skipti miklu máli að 
gefa ávallt skýr fyrirmæli til nemenda og halda úti sýnilegu skipulagi. Þá væri 
lögð áhersla á að hrósa mikið og markvisst, ásamt því að hvetja nemendur 
áfram þegar rétt hegðun er sýnd. Sýnilegt skipulag er hugsað til þess að 
nemendur viti alltaf fyrirfram hvað þeir eru að fara að gera og öðlist þar með 
öryggi. Í SMT er eitt af áherslupunktunum að skapa gott andrúmsloft sem 
tryggir velferð og öryggi nemanda. Gott andrúmsloft er hægt að skapa með 
allri þeirri jákvæðni sem stefnan leggur upp með. Einnig er snyrtilegt og skýrt 
skipulag atriði sem getur hjálpað við að skapa gott andrúmsloft. 

Þá eru verkfæri eins og til dæmis bekkjarfundir notaðir til þess að 
þroska félgasfærni. En þá er talað um að draga úr óæskilegri hegðun með því 
að gefa jákvæðri hegðun markvisst hrós ásamt því að kenna félagsfærni 
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(PMTO – foreldrafærni, e.d.). Með því að gefa markviss hrós, hvort sem það 
er einungis munnlegt eða munnlegt og í formi hrósmiða/vita þá á slíkt að 
styrkja ákveðin hegðunarmynstur. Niðurstöður benda til þesss að hrósmiðar 
eða vitar eru verkfæri sem notuð eru til þess að styrkja jákvæða hegðun 
nemanda og á sama tíma safna fyrir umbun. Annar viðmælandinn sem starfar 
við SMT skóla talaði um að nemendum finnist spennandi að safna fyrir umbun 
innan skólastofunnar og ýti það undir samvinnu meðal nemanda. Við viljum 
flest öll fá hrós og þá sérstaklega ef hrósið er nákvæmt. 

Ef við færum okkur yfir í Uppbyggingarstefnuna þá er hún alls ekki ólík 
Jákvæðum aga. Hugmyndafræðin er svipuð og mikið er lagt upp úr daglegum 
bekkjarfundum. Þá er ákveðin forskrift þar sem hver og einn bekkur býr til 
bekkjarsáttmála líkt og í Jákvæðum aga. Hugmyndafræði 
Uppbyggingarstefnunnar byggir að miklu leyti á því að nemendur læri að taka 
sjálfstæðar ákvarðanir hvað varðar eigin hegðun. Ef nemandi fer yfir ákveðin 
mörk (bottom line) og ekki dugir að nota stutt inngrip til þess að leiðrétta 
hegðun er gripið til ytri stýringar, annars er reynt að forðast slík inngrip. Slíkt 
inngrip er aldrei hugsað sem refsing eða til þess að hræða nemendur, heldur 
einungis til þess að nemandi átti sig á því að viðeigandi hegðun er óásættanleg. 
Í Uppbyggingarstefnunni er einnig ýtt undir að nemendur læri að axla ábyrgð 
og sjálfstjórn, sem er líkt og í Jákvæðum aga. Þarfir okkar er eitt af 
meginatriðum innan Uppbyggingarstefnunnar þar sem nemendum er kennt að 
ræða hlutina og átta sig á tilfinningum sínum og þörfum (Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Viðmælendur sem starfa við 
Uppbyggingatstefnuna töluðu um að þarfahringurinn væri mikið notaður með 
nemendum til þess að þeir læri inn á sig og læri að finna hvar þeir standa. 

Líkt og í Jákvæðum aga eru mistök nýtt sem tækifæri til þess að læra af. 
Annað sem Uppbyggingarstefnan leggur upp með er að gefa nemendum og 
kennurum hlutverk sem eru kölluð mitt og þitt hlutverk. Þá eru hlutverkin 
starfslýsing sem hangir uppi á veggjum innan kennslustofunnar. Í niðurstöðum 
kemur fram að mitt og þitt hlutverk sé eitt af verkfærunum sem nýtist 
kennurum vel og geta kennarar ávallt bent á þessi hlutverk sem áminningu til 
nemanda. Þá geta nemendur einnig munað til hvers sé ætlast af þeim eins og 
fræðimaðurinn Gossen talar um. 

Mikil ánægja virtist vera meðal kennara í einstaklingsviðtölunum hvað 
varðar verkfæri og viðhorf gagnvart uppeldisstefnunum. Kennararnir voru 
almennt ángæðir með hvernig uppeldisstefnurnar nýtast þeim innan 
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kennslustofunnar og telja að með innleiðingunni hafi þeim gefist fleiri tól/tæki 
eða verkfæri í hendurnar til þess að vinna með. Þá sé einnig auðvelt að grípa í 
þessi verkfæri þar sem þau eru vel útskýrð og aðgengileg. 

Innleiðingarferlið virðist hafa verið svipað hjá SMT skólunum. Þá 
virðist vera samræmi milli skóla hvað varðar innleiðingu á Jákvæðum aga og 
Uppbyggingarstefnunni, en í þeim skólum var kosið á milli tveggja stefna. Eftir 
að ákvörðun var tekin, var sótt námskeið eða námskeið fengið inn í skólana. 
Það sama er að segja með SMT, en skólarnir fengu kynningu/námskeið ásamt 
því að fræðsluvið Akureyrarbæjar bauð upp á góðan stuðning sem er ennþá til 
staðar ef þörf er á. Þetta er eitthvað sem skólar sem styðjast við Jákvæðan aga 
og Uppbyggingarstefuna fá ekki að njóta góðs af og nefndu allir viðmælendur 
að þeim finnist það ósanngjarnt og/eða væru til í sama stuðning og SMT fær 
frá fræðslusviði. Viðmælendur töldu þó að ástæða þess að SMT fengi stuðning 
frá fræðslusviði væri sá að SMT er stefna bæjarins. 

 
5.1.1. Kostir og gallar við uppeldisstefnurnar 

 
Viðmælendur gátu ekki talið upp marga galla við uppeldisstefnurnar þar sem 
þeir telja þær nýtast einstaklega vel í öllu skólastarfi. Hins vegar gátu allir 
viðmælendur talið upp margvíslega kosti við uppeldisstefnurnar. 

Í Jákvæðum aga var einn stæðsti kosturinn griðarstaðurinn eins og 
fræðimaðurinn Jane Nelsen fjallar um. Griðarstaðir eru gjarnan notaðir þegar 
nemandi er í ójafnvægi, en þá fær nemandi val um að ná jafnvægi á 
griðarstaðnum. Griðarstaður getur verið lítið horn inni í kennslustofu þar sem 
ýmist er grjónapúði, stóll, borð, dýna og teppi. Í SMT-skólafærni er einn af 
helstu kostum stefnunnar hvatningarkerfin. Þegar kennarar vilja breyta 
ákveðinni hegðun nemanda á afmörkuðu sviði geta umbunarkerfi reynst 
gríðarlega vel. Hvatningarkerfi eru notuð þannig að kennarar skipta verkefnum 
niður í lítil þrep og gefa umbun fyrir hvert þrep sem nemandi stenst. Með þessu 
móti er auðveldara fyrir nemanda að klára verkefnið (Margrét Sigmarsdóttir, 
2005). Þá auka hvatningarkerfi líkurnar á því að nemendur læri rétta hegðun 
ásamt reglum skólans og fylgi þeim eftir með markvissari hætti (Sprague og 
Golly, 2008). Í Uppbyggingarstefnunni er einn af helstu kostunum starfslýsing 
sem er kölluð mitt og þitt hlutverk. Mitt og þitt hlutverk gengur út á að 
nemendur og kennarar útbúa saman hlutverk fyrir kennara og nemendur. Þá er 
einnig gerður listi yfir hluti sem ekki á að gera. Með því að útbúa mitt og þitt 
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hlutverk fækkar reglum skólans, ásamt því er þetta góð áminning fyrir 
nemendur til þess að muna hvers sé ætlast til af þeim (Gossen, 2006). 

Eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum telja viðmælendur að verkfæri 
stefnanna nýtist afskaplega vel. Þá er griðarstaðurinn mikið nýttur í Jákvæðum 
aga ásamt lausnaborðinu. Þeir kennarar sem notast við SMT telja umbunarkefi 
hafa nýst sér vel í kennslu og til þess að leiðrétta hegðun. Einnig eru kennar nú 
að hrósa markvissara heldur en áður fyrr og halda úti sýnilegu skipulagi. Í 
Uppbyggingarstefnunni er einnig notast við lausnaborð líkt og í Jákvæðum aga 
og leita nemendur mikið í það ef þörf er á. Þá er mitt og þitt hlutverk verkfæri 
sem hefur nýst vel innan kennslustofunnar og er góð áminning fyrir nemendur. 

 

5.2 Nýting uppeldisstefna og verkfæri þeirra 

Eins og fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar eru helstu kostir 
Uppbyggingarstefnunnar og Jákvæðs aga að nemendur öðlist meira sjálfstæði 
og axli meiri ábyrgð á gjörðum sínum. Einnig eru nemendur að tækla verkefni 
sem þeim eru gefin betur og öðlast betri samskiptahæfileika. Kennarar eru 
orðnir meðvitaðari um hvernig þeir geta orðað hlutina á jákvæðari nótum. Í 
SMT-skólafærni kom fram niðurstöðum að kennarar hrósi markvissara eftir að 
stefnan var innleidd og finna fyrir meiri jákvæðni innan kennslustofunnar. Í 
öllum viðtölunum kom fram að bekkjarfundir væru eitt af verkfærum stefnanna 
sem grunnskólakennarar telja að hafi nýst þeim vel innan kennslustofunnar. 

Verkfæri stefnanna eru margvísleg og fjölbreytt sem gerir kennurum 
kleyft að velja á milli verkfæra eftir þörfum. Lausnaleit er eitt af verkfærunum 
í Jákvæðum aga. Lausnaleit eða lausnahjól er verkfæri sem notað er þegar 
árekstar eiga sér stað, nemendur eiga þá sjálfir að setjast við lausnaborð og ná 
sáttum. Verkfærið hefur komið að góðum notum og leita nemendur mikið í þau 
ef árekstrar eiga sér stað. Nemendur eru fljótir að komast upp á lagið með not 
á þessu verkfæri og finna árangurinn. 

Í SMT er mikið lagt upp úr myndrænu efni inni í kennslustofunni, til 
dæmis myndum og skipulagi fyrir daginn. Einnig er mikið unnið með vita eða 
hrósmiða til þess að ýta undir jákvæða hegðun nemenda. Þegar slík 
umbunarkerfi eru notuð er mikilvægt að nemendur viti nákvæmlega hvers sé 
ætlast til af þeim (PMTO – foreldrafærni, e.d.). Hjá viðmælendum mínum kom 
skýrt fram að nemendum finnst spennandi að safna vitum eða hrósmiðum og 
finni kennarar öllu jöfnu fyrir samvinnu nemenda þegar kemur að því að safna 



46  

fyrir umbun. Þar með er komin hvatning í að standa sig vel og fara eftir 
fyrirmælum. 

Í Uppbyggingarstefnunni er svipuð hugmyndafræði og í Jákvæðum aga 
og verkfærin mörg hver keimlík þrátt fyrir að bera annað heiti. Eitt af 
verkfærunum eins og kemur fram í upphafi er svokallaður sleikipinnaheili, þar 
sem nemendur átta sig betur á starfsemi heilans í tengingu við viðbrögð og 
hegðun. Sleikipinnaheilinn er verkfæri sem útskýrir í myndrænu máli af hverju 
við missum stjórn á okkur og hvað gerist í heilanum. 

 
5.2.1. Innleiðing, starfsþróun og breyting í skólastarfi 

 
Í Jákvæðum aga og í Uppbyggingarstefnunni byggir hugmyndafræðin mikið á 
því að nýta mistök til hins betra. En mistök eru talin tækifæri til þess að 
leiðrétta neikvæða hegðun. Þá geta nemendur einnig skoðað eigin hegðun og 
hugsað af hverju þeir telja að þessi hegðun hafi átt sér stað (Nelson, Lott og 
Glenn, 2000). Í SMT er mikið lagt upp úr því að hrósa markvisst fyrir jákvæða 
hegðun, það er að segja að ef nemandi fari eftir reglum þá er mikilvægt að taka 
eftir því og veita jákvæða hvatningu í formi hróss (Patterson, G. og Forgatch, 
M., 1987). 

Við innleiðingu uppeldisstefna eru ýmsar breytingar sem kennarar 
þurfa að aðlagast. Þá verða miklar breytingar innan kennslustofunnar á 
verklagi og aðferðum. Grunnskólakennarar fá fjölbreytt verkfæri í hendurnar 
en hver stefna er með sín verkfæri sem nýst hafa vel í skólastarfi að mati 
viðmælenda. 

Innleiðingarferlið var eins og fram kemur í kafla 4, Niðurstöður misjafnt 
á milli uppeldisstefna. Samt sem áður voru þeir skólar sem styðjast við 
Jákvæðan aga og Uppbyggingarstefnuna með svipaðar aðferðir. 
Skólastjórnendur við þessa skóla leyfðu starfsmönnum sínum að kjósa á milli 
SMT og svo annaðhvort Jákvæðs aga eða Uppbyggingarstefnunnar. Starfsfólk 
fór svo ýmist á námskeið erlendis eða fékk námskeið inn í skólana. Ákvörðun 
um innleiðingu SMT var gerð af skólastjórnendum sem féllu fyrir stefnunni og 
kynntu hana svo í kjölfarið fyrir starfsfólki sínu. Kynningar og námskeið voru 
haldin innan skólanna. Þá fá SMT skólar gott utanumhald frá fræðslusviði 
Akureyrarbæjar. Miklar breytingar hafa orðið á skólastarfi eftir að stefnurnar 
voru innleiddar, en ferlið tekur yfirleitt um 2-4 ár. Einnig er mikilvægt að 
skólarnir séu reglulega með námskeið fyrir nýtt starfsfólk og upprifjun fyrir 
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annað starfsfólk. Til þess að halda uppeldisstefnu við eru skólarnir flestir með 
teymi eða einhverskonar hóp sem heldur utan um starfsemi og minnir annað 
starfsfólk á ýmis verkefni sem þarf að sinna í tengslum við stefnuna. 

Helsta breytingin í Jákvæðum aga er sú að vandamálum hefur fækkað 
sem koma upp á borð til stjórnenda þar sem nemendur eru orðnir færari í að 
leysa þau sjálf. Lausnaborð er verkfæri sem hefur spilað stóran hlut þar, en 
nemendur geta sest niður við lausnaborð, rætt málin og komist saman að lausn. 
Í Jákvæðum aga hefur einnig hugarfar í garð mistaka breyst. En eins og fram 
kom í fræðilega kaflanum eru mistök kjörið tækifæri til þess að læra af (Nelson, 
Lott og Glenn, 2000). 

Þá er ein af helstu breytingunum SMT hvað er allt er markvissara. 
Kennslustofur, gangar, matsalur, forstofur og íþróttahús fylgja núna sömu 
reglum sem gefur nemendum stöðuleika. Skipulag hefur einnig tekið á sig nýja 
mynd þar sem kennarar eru nú með hvern og einn dag skipulagðan sýnilega 
uppi á töflu. Þá er mikið lagt upp með umbunarkerfum í SMT og að hrósa 
markvisst og nákvæmt fyrir jákvæða hegðun. Skýr fyrirmæli til nemenda er 
stór partur af SMT ásamt mikilli jákvæðni og hvatningu (PMTO – 
foreldrafærni, e.d.). Þessi merki geta til dæmis verið að kennari smellir fingrum 
eða klappi og lyfti upp hendi (Margrét Sigmarsdóttir, 2005). 

Í Uppbyggingarstefnunni eru helstu breytingarnar tengdar ábyrgð og 
sjálfstjórn nemenda. En með innleiðingunni hefur nemendum verið kennt að 
ræða hlutina og átta sig á þörfum sínum. Axla meiri ábyrgð og að enginn stjórni 
okkur nema við sjálf. Þá er stórt atriði að það sé í lagi að gera mistök, svo lengi 
sem maður læri af þeim og nýti þau til góðs. Mistök eru í raun talin kjörið 
tækifæri til þess að styrkja einstaklinga í sjálfstjórn og sjálfsaga (Guðlaug Erla 
Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 

 
5.3 Starfsþróun og stuðningur 

Innleiðing á uppeldisstefnunum var með svipuðu móti hjá þeim skólum sem 
styðjast við Jákvæðan aga. Þá var ferlið einnig svipað hjá SMT-skólafærni 
skólunum og einnig hjá skólum sem styðjast við Uppeldisstefnunni. Þeir skólar 
sem styðjast við Uppbyggingarstefnuna sendu annað hvort hluta eða allt sitt 
starfsfólk á námskeið til Bandaríkjana til þess að kynnast stefnunni. Þeir skólar 
sem styðjast við Jákvæðan aga sendu einn til þrjá á námskeið erlendis, sem 
síðan kynntu stefnuna fyrir starfsfólkinu í sínum skólum. Við innleiðingu 
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SMT-skólafærni voru það skólastjórnendur sem fóru á kynningu og féllu fyrir 
stefnunni, í framhaldi var SMT svo kynnt fyrir starfsfólki. Eins og kemur fram 
í niðurstöðum, þá fær SMT stuðning frá fræðslusviði Akureyrarbæjar og nýtur 
þar góðs af. 

Niðurstöður benda til þess að vel hafi verið haldið utan um skipulag í 
innleiðingu stefnanna í öllum skólunum sem rannsakandi ræddi við. Þá voru 
stofnuð teymi eða nefndir innan skólanna sem sáu um ýmislegt til þess að koma 
stefnunum af stað. Til dæmis þurfti að útbúa ýmis veggspjöld fyrir ganga, 
matsal og salerni en kennarar sáu sjálfir um að setja veggspjöld inn í 
kennslustofur. Einnig sáu teymin um að senda út reglulega tölvupósta til 
starfsfólks sem áminningu um hin ýmsu verkefni sem þurfti að sinna og skila 
fyrir vissar dagsetningar. Til dæmis hvenær bekkjarsáttmálinn ætti að vera 
tilbúinn og kominn upp á vegg. Það krefst mikillar vinnu og samstarfs að 
innleiða uppeldisstefnu og töldu kennarar að það hefði tekið 2-4 ár að innleiða 
stefnurnar. 

Það vakti athygli rannsakanda að ekki sé verið að notast við sömu 
stefnuna innan allra grunnskóla á Akureyri. Viðmælendur voru hins vegar allir 
á sama máli um að það sé jákvætt að bæði kennarar og foreldrar geti valið sér 
grunnskóla út frá því hvaða stefnu skólinn er að vinna með. Þetta gefur frelsi 
fyrir starfsfólk sem og foreldra. 
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6. Lokaorð 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna nýtingu uppeldisstefna innan 
grunnskóla á Akureyri. Einnig komu fram upplýsingar um ókosti og kosti 
uppeldisstefnanna, viðhorf kennara, ásamt hugmyndafræði hverrar stefnu fyrir 
sig. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að kennarar eru almennt 
ánægðir með uppeldisstefnurnar og telja að þær nýtist verulega innan 
kennslustofunnar. Einnig telja kennarar að uppeldisstefnurnar hafi jákvæð 
áhrif á samskipti, skólabrag og starfshætti skólanna. Nemendur takast almennt 
betur á við vandamál og starfsfólk vinnur samstíga að sameiginlegu markmiði. 
Þá eru verkfæri stefnanna margvísleg og nytsamleg sem telst gríðarlegur kostur 
að mati grunnskólakennara. 

Mér finnst sjálfri að allar stefnurnar hafi eitthvað gott upp á að bjóða og 
gæti hugsað mér að vinna við þær allar. Ef ég ætti að velja eina uppáhalds, þá 
hef ég flakkað á milli í gegnum skrifin og rannsóknina, en lengi vel fannst mér 
Jákvæður agi mest áhugaverður. Ef ég fengi að ráða, þá myndi ég blanda 
Jákvæðum aga og SMT-skólafærni saman í eina stefnu og þá held ég að út 
kæmi draumstefnan mín. 

Rannsóknin sem slík gekk vel fyrir sig þrátt fyrir að viðtölin hafi tekið 
lengri tíma en ég hafði áætlað. Að komast inn í sex grunnskóla var flóknara en 
ég gerði mér grein fyrir og hefði ég sennilega byrjað fyrr að senda út tölvupósta 
til stjórnenda eftir á að hyggja. Hins vegar var ávallt tekið vel á móti mér og 
mér fannst ég velkomin þegar á staðinn var komið. Flestir viðmælendur sýndu 
mér kennslustofur sínar og ýmist myndrænt efni, t.d. griðarstaði, lausnaborð, 
reglur í myndefni og bekkjarsáttmála svo eitthvað sé nefnt. Mér fannst 
áhugavert og skemmtilegt að koma inn í grunnskólana og fá að sjá hvernig 
kennarar hafa stillt upp kennslustofum. Það er að segja hvernig uppröðun er í 
stofum, hvernig veggir eru myndskreyttir, hvar bekkjarsáttmálinn er hafður, 
hvernig griðarstaðurinn er hluti af kennslustofunni og hvernig reglur eru 
hengdar upp á fjölbreyttan hátt. Eftir að viðtölunum var lokið ásamt hljóðritun 
fannst mér kóðun skemmtilegur partur af rannsóknarvinnunni þar sem ég 
leitaðist eftir sameiginlegum, ólíkum og líkum atriðum með stefnunum. Mér 
fannst ég kynnast stefnunum mjög vel í gegnum rannsóknarvinnuna. 

Ég tel að þetta efni sé hægt að rannsaka enn frekar með því að taka viðtöl 
við nemendur og fá þeirra upplifun á bæði innleiðingu og hvernig er að stunda 
nám í skóla sem hefur agastefnu. Einnig væri gaman að rannsaka hvort 



50  

nemendum finnist verkfærin hjálpsöm og nytsamleg út í lífið. Þá væri gaman 
að taka viðtöl við nemendur sem voru í grunnskóla þegar stefnurnar voru 
innleiddar og sjá hver þeirra skoðun sé. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 
 

Þessi viðtalsrammi var notaður fyrir öll sex einstaklingsviðtölin. Viðtölin voru 
öll tekin upp og eru í samtalsformi. Upplýsingar sem rannsakandi fékk voru 
undir nafnleynd svo að ekki verður hægt að rekja upplýsingar og þá verður 
upptökum eytt að lokinni afritun. 

 
1. Hvað ert þú búin að starfa lengi sem kennari? 
2. Hefur þú starfað við aðra grunnskóla? 
3. Hvaða ár var agastefnan innleidd og veistu af hverju þessi stefna var 

valin frekar en einhver önnur? 
4. Hvernig fannst þér að innleiða stefnu? 
5. Fannst þér margt breytast? 
6. Hvernig ertu að nýta stefnuna í kennslustofunni og í kennslu? 
7. Finnst þér að nemendur skilji út á hvað stefnan gengur og almennt 

fylgi henni eftir? Getur þú útskýrt hvernig? 
8. Hvernig er tekið á agavandamálum, brotum á reglum með tilliti til 

stefnunnar? Hvernig er því fylgt eftir? 
9. Hverju finnst þér stefnan skila? Innan kennslustofunnar, á göngum, í 

nesti og/ eða frímínútum? 
10. Finnst þér skólinn samstíga í að vinna með stefnuna? 
11. Kostir og ókostir við stefnuna? 
12. Fáið þið utanaðkomandi aðstoð? T.d. frá fræðslusviði? 
13. Hvað finnst þér um að ekki sé sama stefnan í öllum grunnskólum á 

Akureyri? 
14. Hvernig er með nýja starfsmenn, fá þeir kynningu á stefnunni eða afla 

þeir sér sjálfir upplýsinga? 
15. Hvað er gert til þess að halda stefnunni gangandi innan skólans? Eru 

skipuð teymi? Ef já, er þeim skipt reglulega? 
16. Fylgjast stjórnendur með því hvort kennarar séu að nota stefnuna í 

daglegu starfi? 
17. Í lokin, ef þú hefðir fengið að ráða, hefðir þú kosið að innleiða aðra 

stefnu en x? Af hverju / af hverju ekki? 


