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Formáli 

Þessi ritgerð fjallar um bekkjarstjórnun (e. classroom management) og áhrif samskipta og 

trausts á milli kennara og nemenda á bekkjarstjórnun. Áhugi á viðfangsefninu kviknaði í námi 

mínu þar sem bekkjarstjórnun var viðfangsefni í einu námskeiði. Mig langaði að bæta mig 

sem kennari og ná góðum tökum á bekkjarstjórnun og ákvað því að kafa dýpra í allt sem því 

tengist.  

Rannsóknin sjálf var framkvæmd með viðtölum við fjóra umsjónarkennara í grunnskóla. 

Viðtölin voru tekin um sumarið árið 2020 og ég færi þeim innilegar þakkir fyrir að gefa sér 

tíma til þess að opna sig um sína reynslu og sitt starf. Það er gríðarlegur lærdómur fyrir mig 

sem kennaranema að fá slíka innsýn og verkfæri í hendurnar til þess að geta bætt mig sem 

kennara og vonandi hjálpað öðrum kennaranemum í sömu sporum. Það er algjörlega 

ómetanlegt.  

Að þessu sögðu vil ég einnig þakka konu minni og barni fyrir endalausa umburðarlyndi, 

stuðning og skilning í gegnum allt þetta ferli. Án þeirra stuðnings hefði róðurinn verið ansi 

erfiður. Að lokum þakka ég leiðbeinanda mínum, Önnu Kristínu, fyrir góða leiðsögn og 

fjarfundi á skrítnum tímum. Sérfræðingur þessa verkefnis er Kristín Jónsdóttir, dósent í 

kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, __28__.september 2020 

 

Andri Már Magnason 
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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru samskipti og traust kennara og nemenda í tengslum 

við  bekkjarstjórnun (e. classroom management). Markmið hennar er að varpa ljósi á þýðingu 

góðra samskipta og gagnkvæms trausts nemenda og kennara fyrir bekkjarstjórnun og hvaða 

leiðir kennarar geta farið til að byggja upp jákvæð samskipti. Tilgangurinn er m.a. að gefa 

reynsluminni kennurum hugmyndir um hvernig þeir geti styrkt bekkjarstjórnun. Spurt er um 

hvernig umsjónarkennarar sjá hlutverk sitt í tengslum við bekkjarstjórnun, hvaða aðferðum 

þeir beita til að byggja upp traust og hvernig þeir sjá það sem þátt í að styrkja 

bekkjarstjórnun.   

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að kennarinn er í lykilhlutverki þegar kemur að 

bekkjarstjórnun. Gott samband á milli kennara og nemenda hefur jákvæð áhrif á nám og 

getur sömuleiðis dregið úr agavandamálum. Samskipti eru lykilatriði til þess að vinna traust 

nemenda og geta fyrirbyggt agavandamál. Þættir eins og traust, öryggi og vellíðan nemenda 

og væntumþykja skapa gott lærdómsumhverfi fyrir nemendur og leiða til betri 

bekkjarstjórnunar.  

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn. Tekin voru viðtöl við fjóra umsjónarkennara á 

höfuðborgarsvæðinu, tvo karlkyns og tvo kvenkyns. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til þess umsjónarkennurum finnst  að góð samskipti og gagnkvæmt traust skipta máli og hafa 

áhrif á bekkjarstjórnun og styður þar með niðurstöður fyrri rannsókna. Jákvæð samskipti og 

traust leiða til betra andrúmslofts í kennslustofunni sem skapar í kjölfarið betra 

lærdómsumhverfi. Niðurstöður sýna líka að öll samskipti skipta máli, hvort sem það eru 

formleg samskipti inni í kennslustofu, óformleg samskipti á göngum skólans eða viðbrögð 

kennara við hegðunarvandamálum. Góð samskipti leiða síðan til gagnkvæms trausts.  
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Abstract 

Communication and trust between students and teachers in connection with classroom 

management. 

The topic of this study are the communication and trust between teachers and students in 

relation with classroom management. The aim is to highlight the importance of good 

communication and the mutual trust of students and teachers for classroom management 

and what ways teachers can go to enhance positive communication. The purpose is, among 

other things, to give less experienced teachers ideas on how they can strengthen their 

approach to classroom management. Questions are asked on how the supervising teachers 

see their role in classroom management, what methods they use to build trust and how they 

see it as a part of strengthening classroom management. 

Previous research has indicated that the teacher plays a key role when it comes to 

classroom management. A good relationship between teachers and students has a positive 

effect on learning and can also reduce disciplinary problems. Factors such as trust, student 

security and well-being and affection create a good learning environment for students and 

lead to more successful classroom management. 

The study was a qualitative interview study. Interviews were conducted with four 

supervising teachers in schools located in the capital area, two male and two female 

teachers. The results of this study indicate that the supervising teachers feel that good 

communication and mutual trust are important and influence classroom management and 

thus support results of previous research. Positive communication and trust lead to a better 

atmosphere in the classroom, which in turn creates a better learning environment. The 

results also show that all communication is important, whether it is formal communication 

inside the classroom, informal communication in the school corridors or teachers' reactions 

to behavioral problems. Good communication then leads to mutual trust. 
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1 Inngangur  

Þegar ég var yngri var ég hluti af árgangi sem taldist erfiður í grunnskóla. Bekkurinn 

einkenndist af látum í kennslustundum, stríðni gagnvart samnemendum og 

hegðunarvandamálum. Það var mikið rót á umsjónarkennurum, sérstaklega á yngri stigum 

skólans, en þegar ég hugsa til baka þá virtust þeir aldrei ná að festa rætur eða ná 

almennilegri stjórn á bekknum. Agavandamál voru oftast leyst með skömmum, hringingum 

heim eða með því að blanda skólastjóra í málið. Sjaldnast var sest niður með okkur og rætt 

málin af yfirvegun og í rólegheitum.  

Þegar ég kynntist hugtakinu bekkjarstjórnun (e. classroom management) var mér strax 

hugsað til gömlu umsjónarkennaranna minna. Hvers vegna náðu þeir litlum árangri í 

bekkjarstjórnun? Var það vegna þess að þeir voru illa fyrir kallaðir? Hefði það breytt 

einhverju ef þeir hefðu sleppt því að skammast svona mikið í okkur eins og þeir gerðu? Voru 

samskipti kennara og nemenda ekki nægilega góð? 

Hugtakið bekkjarstjórnun snýr að mörgum þáttum í fari kennarans og samskiptum í 

skólastofunni sem skipta máli til þess að skapa gott andrúmsloft í kennslustofu svo að nám 

og kennsla geti farið fram. Helstu þættirnir sem snúa að bekkjarstjórnun út frá kennaranum 

eru reglur og verklag í kennslustofu, aðferðir til að viðhalda aga, hugarfar kennara og síðast 

en ekki síst samband kennara og nemenda. Ef bekkjarstjórnun er ekki góð þá myndast 

andrúmsloft sem gerir bæði kennara og nemendum erfitt fyrir að stunda nám og kennslu 

(Marzano, Marzano og Pickering, 2003). Mín reynsla sem nemandi og leiðbeinandi segir mér 

að samband kennara og nemenda sé lykilatriði í því að skapa gott andrúmsloft í 

kennslustofu, sérstaklega á unglingastigi. Samskipti kennara og nemenda verða að vera góð 

sem grundvallast af gagnkvæmri virðingu og trausti.  

Viðfangsefni þessarar rannsóknar er bekkjarstjórnun. Fjallað verður um hugtakið 

bekkjarstjórnun og ólík sjónarhorn hugtaksins skoðuð ásamt fyrri rannsóknum á 

viðfangsefninu. Þá verður sérstaklega fjallað um samskipti og traust sem hluti af góðri 

bekkjarstjórnun þar sem stuðst verður við fyrri rannsóknir á því sjónarhorni. Þá verður gert 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggðust á viðtölum við fjóra 

umsjónarkennara. Niðurstöður verða rýndar i samhengi við fyrri rannsóknir og með hliðsjón 

af ólíkum kenningarlegum sjónarhornum, þ.e. félagslega hugrænum kenningum (e. social 

cognitive theory) og því sem hér á landi hefur verðið nefnt Uppeldi til ábyrgðar (e. 

restitution).  Tilgangurinn með því er ekki að reyna að staðsetja kennarana eða aðferðir 

þeirra innan einhverra ákveðina nálgana, heldur fyrst og fremst að styrkja skilning minn þeim 

aðferðum sem kennararnir nota og setja þær í stærra samhengi.  
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1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á þýðingu góðra samskipta og gagnkvæms 

trausts nemenda og kennara fyrir bekkjarstjórnun og hvaða leiðir kennarar geta farið til að 

byggja upp jákvæð samskipti. Það getur verið erfitt og hreinlega ógnvekjandi að stíga sín 

fyrstu skref sem umsjónarkennari á unglingastigi en markmið þessarar rannsóknar er einnig 

að veita nýjum og reynslulitlum umsjónarkennurum stuðning til að ná góðri bekkjarstjórn. 

Þegar þetta er skrifað myndi ég sjálfur flokkast sem reynslulítill kennari og er þetta því mjög 

áhugavert og þarft viðfangsefni fyrir mig persónulega. Ég vil öðlast þekkingu á því sem liggur 

að baki góðs sambands kennara og nemenda og vil geta nálgast nemendur mína af 

gagnkvæmu trausti. Ennfremur vona ég að þessi rannsókn geti hjálpað öðrum sem eru í 

sömu stöðu og höfundur þessa verkefnis. 

Rannsóknin leitar svara við spurningum sem beinast að bekkjarstjórnun og þá fyrst og 

fremst þeim hluta hennar sem snýr að því að byggja upp góð samskipti og skapa traust á milli 

nemenda og kennara.  Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

• Hvernig sjá umsjónarkennarar hlutverk sitt í tengslum við bekkjarstjórnun?  

• Hvaða aðferðum beita kennarar til þess að mynda traust á milli kennara og nemenda? 

• Hvernig sjá kennarar samskipti og traust sem þætti í að styrkja bekkjarstjórnun?  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin byggist á sex köflum, þ.e. inngangi, fræðilegum kafla, aðferð, niðurstöðum, 

umræðum og lokaorðum. Í fræðilega kaflanum er farið yfir kenningar sem tengjast 

viðfangsefninu ásamt fyrri rannsóknum, bæði erlendum og íslenskum. Í kafla um aðferð er 

farið yfir þátttakendur rannsóknarinnar ásamt rannsóknarsniði og aðferðafræði. 

Niðurstöðurnar eru unnar úr viðtölum við fjóra umsjónarkennara þar sem bæði er vitnað 

beint og óbeint í viðmælendur. Umræðurnar taka saman helstu niðurstöður og finna 

samhljóm í fyrri rannsóknum úr fræðilega kaflanum.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Tilgangur þessa kafla er að gera grein fyrir fræðilegu baksviði rannsóknarinnar. Kaflinn 

skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um tvær af mörgum kenningum um hvernig best 

er að nálgast viðfangsefnið. Þær eru valdar hér til að auðvelda skilning minn á þeim 

aðferðum sem kennarar velja að beita.  Í öðrum hluta er bekkjarstjórnun til umfjöllunar, 

skilgreining, saga rannsókna á bekkjarstjórnun og niðurstöður nýlegra íslenskra og erlendra 

rannsókna. Í þriðja hluta er sérstaklega fjallað um samskipti og traust í kennslustofu í 

tengslum við góða bekkjarstjórnun.  

2.1 Kenningarleg nálgun 

Til þess að ná betur utan um viðfangsefnið er gerð grein fyrir tveimur ólíkum kenningum eða 

nálgunum um það hvernig farsælast sé að nálgast verkefnið. Þessar kenningar eru annars 

vegar sjónarhorn félagslegrar hugrænnar kenningar og hins vegar Uppeldi til ábyrgðar. Þær 

eru einungis tvær af mörgum mögulegum nálgunum sem eru valdar til auðvelda skilning 

minn á þeim aðferðum sem kennarar nota til að byggja upp góð samskipti og traust sem 

báðar leggja áherslu á.  Það hefði mátt fjalla um atferlismótunar kenningar sem talsvert eru 

nýttar skólum (Anna-Lind Pétursdóttir og Guðrún Björg Ragnarsdóttir, 2019) til að bæta 

hegðun nemenda en eru ef til vill síður hjálplegar til að skilja hvernig byggja má upp góð 

samskipti og gagnkvæmt traust í skólastofunni. PBS (Positive Behaviour Support) sem var 

notuð í ríflega þriðjungi grunnskóla samkvæmt niðurstöðum rannsókna á starfsháttum í 

grunnskóla (Rúnar Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014) er í 

anda atferlismótunarkenninga. Börnum er umbunað fyrir rétta hegðun.  

Félagsleg hugræn kenning (e. social cognitive theory) á rætur sínar að rekja til félagslegra 

námskenninga (e. social learning theory) en upphafsmaður þessara hugmynda er Albert 

Bandura. Félagsleg námskenning gengur út frá því að einstaklingar læra ekki eingöngu út frá 

beinni kennslu heldur einnig með því að fylgjast með hegðun annarra og afleiðingunum sem 

fylgja. Til þess að lærdómur geti átt sér stað þarf einstaklingur að sjá nýja hegðun, umrita 

upplifunina, endurskapa þá upplifun og vera áhugasamur um að framkvæma hana. Sem 

dæmi þá eru einstaklingar mun líklegri að framkvæma hegðun eða athæfi þar sem þeir hafa 

lært að afleiðingar eru jákvætt metnar og gefandi. Sömuleiðis eru einstaklingar ólíklegri að 

framkvæma hegðun eða athæfi ef þeir læra að afleiðingarnar eru refsiverðar (Swearer, 

Wang, Berry og Myers, 2014). 

 Félagsleg hugræn kenning gengur hins vegar út frá því að það sé stöðugt samspil á milli 

félagslegs umhverfis (e. social environment), t.d. að verða vitni að hegðun annarra, innra 

áreitis (e. internal stimuli), t.d. tilfinningar, og eigin hegðunar. Samspil þessara þriggja þátta 
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er nefnd gagnkvæm ákvörðunarstefna (e. reciprocal determinism) og hún verður til þegar 

einstaklingar framkvæma hugrænt mat á hegðun annarra einstaklinga í sínu félagslega 

umhverfi og þeim afleiðingum sem fylgja þeirri hegðun (Swearer o.fl., 2014). Félagsleg 

hugræn kenning hefur m.a. verið notuð til þess að skýra óæskilega hegðun barna og 

unglinga. Kenningin gerir til dæmis ráð fyrir því að börn og unglingar sem umgangast 

jafnaldra sem sýna óæskilega hegðun eru mun líklegri til þess að sýna svipaða hegðun og þeir 

(Swearer o.fl., 2014). Kennari sem vill móta aðferðir sínar við bekkjarstjórnun út þessari 

nálgun myndi að öllum líkindum leggja höfðuáherslu á félagslegt andrúmsloft í skólastofunni 

og fyrirbyggjandi aðgerðir.  Ef finna á agastefnu í íslenskum skólum sem tekur mið af þessari 

nálgun mætti nefna Olweusar áætlunina gegn einelti sem um fjórðungur íslenskara 

grunnskóla notar samhiða öðrum agastefnum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014).  

Uppeldi til ábyrgðar (e. restitution) er nýtt sem agastefna í um fjórðungi íslenskra 

grunnskóla (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). Hún byggir á sjónarhorni sem að mörgu leyti er 

ólíkt sjónarhorni félagslegra hugrænna kenninga og á rætur sínar að rekja til 

uppbyggingarstefnunnar (e. restitution) en upphafsmaður þessarar nálgunar er Diane 

Gossen. Hugmyndafræðin á bak við Uppeldi til ábyrgðar snýr að því að ýta undir 

ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga, þjálfa þau í að tala um tilfinningar og átta sig 

á þörfum sínum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Uppeldi til 

ábyrgðar gengur út frá því að einstaklingur geti tekið sjálfstæðar, siðferðilegar ákvarðanir 

sem snúa að eigin hegðun þegar hann er laus undan skömmum og sektarkennd eða 

loforðum um umbun. Einstaklingurinn fær þannig að vera sá sem hann vill vera út frá eigin 

sannfæringu í stað þess að stjórnast út frá geðþótta annarra (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007). Aðferðir kennara við bekkjarstjórnun samkvæmt þessari nálgun 

beinast m.a. að því að styrkja nemendur í því að taka réttar ákvarðanir út frá siðferðislegu 

sjónarhorni og að þau læri að setja sig í spor annarra.  

Þótt hér hafi verið dregin upp mynd af tveimur ólíkum nálgunum að aðferðum kennara í 

bekkjarstjónun þýðir það ekki endilega að þær séu andstæðar eða að önnur útiloki hina. Í 

þeim báðum er sjónum beint að jákvæðum samskiptum sem leið til að stuðla að jákvæðri 

hegðun. Félagsleg hugræn kenning leggur áherslu á einstaklinginn í samspili við umhverfið en 

Uppeldi til ábyrgðar á styrkja einstaklinginn innan frá til að taka réttar ákvarðanir í 

samskiptum sínum við aðra.  

2.2 Bekkjarstjórnun 

Bekkjarstjórnun (e. classroom management) er hugtak sem snýr að námsumhverfi, 

agastjórnun og getu kennarans til þess að halda hvoru tveggja góðu (Gilberts og Lignugaris-

Kraft, 1997) en árangursrík bekkjarstjórnun felst einna helst í góðu skipulagi, undirbúningi og 
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fyrirbyggjandi aðgerðum sem snúa að agavandamálum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Kennari með góða bekkjarstjórn ætti alla jafna að skapa gott námsumhverfi á sama tíma og 

hann viðheldur góðum aga. Allen (2010) telur að hér áður fyrr hafi verið mun meiri áhersla 

lögð á aga í skólakerfinu og stjórnun kennarans. Góð stjórn á nemendahópnum var talin vera 

árangursrík bekkjarstjórnun. Merking hugtaksins hefur þar af leiðandi breyst úr því að vera 

lýsandi fyrir aðgerðir til þess að viðhalda aga og afskipti af hegðunarvandamálum yfir í að 

vera meiri heildræn lýsing á þeim aðferðum sem kennari beitir til þess að skapa gott 

lærdómsumhverfi (Allen, 2010). Þó að fleiri þættir lúti að bekkjarstjórnun í dag þá er góður 

agi eða agastjórnun talin vera mikilvægur hlekkur í því flókna samspili sem snýr að góðri 

bekkjarstjórnun. 

Rick Wormeli (2003) nefnir þrjár tegundir agastjórnunar sem tengjast bekkjarstjórnun, 

þ.e. fyrirbyggjandi agi (e. proactive dicipline), viðbragðsagi (e. reactive discipline) og 

gagnvirkur agi (e. interactive dicipline). Fyrirbyggjandi agi snýr að skipulagi 

lærdómsumhverfisins og undirbúningi kennarans, kennsluaðferðum kennarans og hvernig 

verkefnum er miðlað til nemenda. Viðbragðsagi snýr að því hvernig kennari getur brugðist 

við hegðunarvandamálum nemenda sem geta komið upp á í kennslustund. Gagnvirkur agi 

snýr að sambandi kennara og nemenda, gagnkvæmri virðingu og góðum samskiptum. Þó að 

Wormeli nefni einungis aga þá er skilgreining hugtakstins bekkjarstjórnun falin í þessum 

þremur tegundum aga, þ.e. gott námsumhverfi, agastjórnun og geta kennarans til að halda 

jafnvægi á milli þessara þátta (Gilberts og Lignugaris-Kraft, 1997; Rúnar Sigþórsson o.fl., 

1999; Allen, 2010). Samkvæmt skilgreiningum Wormeli er gagnvirkur agi hluti af tveimur 

fyrrnefndum tegundum aga, þ.e. fyrirbyggjandi aga og viðbragðsaga. Samband kennara og 

nemenda í gegnum samskipti er lykilþáttur  samkvæmt skilgreiningum Wormeli. Hvernig er 

hægt að fyrirbyggja agavandamál öðruvísi en að gefa þig að nemendum? Ert þú sem kennari 

ekki betri í að bregðast við óvæntum hegðunarvandamálum einstaka nemenda ef þú átt gott 

samband við alla einstaklinga í bekknum? Bekkjarstjórnun hlýtur í það minnsta að verða 

auðveldari ef kennari á gott samband við nemendur.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á bekkjarstjórnun og er mismunandi hvað 

fræðimenn telja mikilvægara en annað til þess að hafa hana í góðu jafnvægi. Það sem verður 

ekki deilt um er hins vegar það að góð bekkjarstjórnun er eitt það mikilvægasta sem kennari 

getur tileinkað sér, vegna þess að í nemendahópi sem ríkir ekki góð bekkjarstjórnun, þ.e 

óstjórn, illa skipulögð kennsla og slæm samskipti kennara og nemenda, eru hverfandi líkur á 

því að nám og kennsla geti farið fram. Að því sögðu hafa rannsóknir sýnt fram á að kennarinn 

gegnir lykilhlutverki þegar kemur að bekkjarstjórnun (Marzano, Marzano og Pickering, 2003).  

Ef nemendur sýna enga virðingu og engin viðmið eða gildi um hegðun eru til staðar þá ríkir  

stjórnleysi í kennslustofunni. Þetta stjórnleysi er bæði slæmt fyrir kennara og nemendur 
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(Marzano, Marzano og Pickering, 2003). Kennarar geta hins vegar komið í veg fyrir að slíkt 

stjórnleysi ráði ríkjum. 

Niðurstöður rannsókna á þessu sviði hafa sýnt að það er ýmislegt sem kennari getur 

tileinkað sér til þess að skapa andrúmsloft þar sem nám og kennsla getur farið fram. Hægt er 

að fara mismunandi leiðir en það er misjafnt hvað fræðimenn telja vera mikilvægasta þáttinn 

sem snýr að bekkjarstjórnun. Hér á eftir verður greint frá upphafi rannsókna á fyrirbærinu 

bekkjarstjórnun eins og við þekkjum hugtakið í dag en sjónarhornið verður síðan þrengt 

niður í umfjöllun um rannsóknir á samskiptum og trausti kennara og nemenda og tengsl 

þeirra þátta við góða bekkjarstjórnun. 

2.2.1 Upphaf rannsókna á bekkjarstjórnun 

Rannsóknir á bekkjarstjórnun má rekja aftur til 7. áratugs síðustu aldar (Brophy, 1985; 

Brophy, 1998). Fram að 7. áratugnum var megináhersla lögð á stjórnun og aga í kennslu til 

þess að viðhalda góðum friði til að læra. Verkfærin sem kennarar notuðu til þess að ná stjórn 

og aga voru aðallega tekin frá fyrri reynslu frekar en úr rannsóknum, en kerfisbundnar 

rannsóknir á þessu sviði höfðu ekki verið margar á þessum tíma (Brophy, 1985). Niðurstöður 

margra rannsókna hafa leitt í ljós að þeir kennarar sem nálgast bekkjarstjórnun sem ferli til 

þess að skapa og viðhalda árangursríku námsumhverfi eru líklegri til að stuðla að góðum 

námsárangri nemenda og viðhalda jákvæðri hegðun heldur en kennarar sem vilja líta á sig 

sem stjórnendur og beita hörðum aga (Brophy, 1998; Allen, 2010).  

Jacob Kounin var einn af þeim fyrstu til þess að hefja rannsóknir á bekkjarstjórnun en árið 

1970 framkvæmdi hann fyrstu kerfisbundnu rannsóknina á bekkjarstjórnun (Marzano, 

Marzano og Pickering, 2003). Í einni af sínum greinum gerir Brophy (1985) grein fyrir 

rannsókn Jacob Kounin þar sem bornar voru saman athafnir kennara í kennslustofum, annars 

vegar þar sem ríkti gott andrúmsloft fyrir lærdóm og stjórnun var góð og hins vegar þar sem 

ríkti slæmt andrúmloft og stjórnun var slæm. Það sem einkenndi aðstæðurnar þar sem 

bekkjarstjórnun var talin vera veik sagði Kounin vera að kennarar voru sífellt að berjast við að 

halda aga, nemendur voru oft andlega fjarverandi og stanslaust að með truflandi hegðun. 

Samt sem áður sýndu niðurstöður að það var enginn kerfisbundinn munur á því hvernig 

kennarar tóku á agavandamálum, hvort sem þeir kenndu við gott eða slæmt námsumhverfi 

(Brophy, 1985; Kosir, 2005). Hins vegar tóku rannsakendur eftir ákveðinni hegðun sem 

einkenndi árangursríka kennara og Kounin flokkaði í fjóra þætti með eftirfarandi hætti: Að 

vera með þetta (e. withitness) er þegar kennari er meðvitaður um allt sem er að gerast í 

kennslustofunni á öllum tímum. Það gerir hann með því að vera stöðugt að skanna 

kennslustofuna til þess að vera fljótur að bregðast við óæskilegri hegðun og jafnvel til þess 

að fyrirbyggja hana. Að skarast (e. overlapping) er þegar kennari gerir fleiri en eitt í einu, til 
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dæmis með því að endurheimta athygli einstaka nemenda með einföldu augnaráði á meðan 

hann heldur kennslunni áfram. Samhengi og skriðþungi (e. signal continuity and momentum) 

er þegar kennsla er vel undirbúin og á þægilegum hraða þar sem nemendur halda 

einbeitingu og kennari viðheldur þessu ástandi út heila kennslustund. Áskorun og 

fjölbreytileiki í verkefnum (e. challenge and variety in assignments) er þegar kennari leggur 

fyrir verkefni við hæfi fyrir nemendur sem eru nógu auðveld til þess að þau beri árangur, 

jafnframt nógu erfið til þess að vera áskorun og ennfremur nógu fjölbreytt til þess að 

viðhalda áhuga nemenda (Brophy, 1985). Ljóst er að niðurstöður Kounin eru mikilvægar fyrir 

rannsóknir á bekkjarstjórnun, sérstaklega þegar litið er á þá staðreynd að enginn munur hafi 

verið á því hvernig kennarar í misgóðu námsumhverfi tóku á agavandamálum. Slík mál voru 

eflaust fleiri í nemendahópum þar sem bekkjarstjórn var slæm og mun reglulegri.  

En hvernig er hægt að fyrirbyggja agavandamál? Draumur hvers kennara hlýtur að vera í 

þá áttina að vera laus við agavandamál nemenda sinna inni í kennslustofu og þar með 

útrýma líkum á því að lærdómsumhverfi verði á einhverjum tímapunkti slæmt. Með öðrum 

orðum hlýtur draumur hvers kennara að vera með þetta, samkvæmt skilgreiningu Kounin. 

Auðvitað er það fjarlægur draumur og líklega ómögulegur að vera laus við agavandamál en 

með því að tileinka sér ákveðna þætti sem niðurstöður rannsókna sýna þá er hægt að draga 

úr líkum á agavandamálum og þar með draga úr líkum á að lærdómsumhverfi verði slæmt. 

Þessi þættir sem um ræðir snúa að jákvæðum samskiptum og gagnkvæmu trausti á milli 

kennara og nemenda. 

2.3 Samskipti og traust 

Hér verður fjallað sérstaklega um samskipti og traust milli kennara og nemenda og hvaða 

tengsl þessi tvö hugtök hafa við bekkjarstjórnun. Umfjöllunin verður skipt niður eftir ólíkum 

áhrifum og sjónarhornum en áhrifin og sjónarhornin eiga það öll sameiginlegt að 

grundvallast á samskiptum sem kennarinn stjórnar. Til umfjöllunar eru aðallega erlendar 

rannsóknir en sömuleiðis verður komið inn á íslenskar rannsóknir á viðfangsefninu. 

2.3.1 Samskipti, traust og agavandamál 

Samkvæmt rannsóknum er samband kennara og nemenda mikilvægt fyrir bekkjarstjórnun. 

Það hefur jákvæð áhrif á nám ásamt því að geta dregið úr agavandamálum, eða minnkað 

líkurnar á agavandamálum til muna. Ásamt því hefur samband kennara og nemenda einnig 

áhrif á andlega líðan nemenda (Alderman og Green, 2011; Murray og Pianta, 2007). Þá eru 

agavandamál nemenda ein helsta ástæða þess að kennarar upplifi kulnun í starfi (Piwowar, 

Thiel og Ophardt, 2013; Alter og Haydon, 2017). Með góðu sambandi myndast traust og gott 

samband myndast fyrst og fremst með samskiptum. Fram kemur í grein Padmaja (2012) um 
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bekkjarstjórnun að samskipti séu lykillinn að því að vinna traust nemenda og þannig 

fyrirbyggja agavandamál. Að taka á neikvæðri hegðun með því að tala við viðkomandi 

nemanda í góðu tómi á rólegum nótum byggir upp traust nemenda til kennarans sem verður 

til þess að það dregst úr neikvæðri hegðun.   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lausnir kennara við agavandamálum geti haft varanlegar 

neikvæðar afleiðingar fyrir nemendur hvað varðar frammistöðu í námi og líðan (Gregory og 

Ripski, 2008). Nemendur sem er vísað úr kennslu eða vikið tímabundið úr skóla eru til dæmis 

mun líklegri til þess að ná minni árangri, vera vísað aftur úr kennslu og upplifa óánægju og 

höfnun í skólanum. Til lengri tíma litið eru þeir nemendur líklegri en aðrir til þess að hætta í 

skóla, flækjast í réttarkerfinu og lenda í fangelsi (Gregory og Ripski, 2008). Í rannsókn 

Gregory og Ripski (2008) á trausti unglinga til kennara sinna leiddu niðurstöður í ljós að 

kennarar sem einbeittu sér að því að styrkja samband sitt við nemendur og byggja upp traust 

voru ólíklegri til að hafa nemendur sem sýndu óæskilega hegðun í kennslustund en þeir 

kennarar sem beittu ekki slíkum aðferðum. Ennfremur sýndu niðurstöður að kennurum sem 

fannst mikilvægt að byggja upp gott samband við nemendur voru líklegri til þess að hafa 

nemendur sem treystu kennurum sínum. Það hlýtur því að teljast mikilvægt að tileinka sér þá 

nálgun að styrkja samband sitt við nemendur og byggja upp traust, bæði til þess að skapa 

gott lærdómsumhverfi og til þess að fyrirbyggja agavandamál. Aðrar sambærilegar 

rannsóknir sýna að unglingar læra meira ef þeir upplifa að kennurum sé annt um þá og 

nemendur geti átt persónulegt samband við þá en sömuleiðis hefur komið í ljós að slík tengsl 

eru sjaldgæf (Pianta, Hamre og Allen, 2012). Það ætti að vera rannsóknarefni út af fyrir sig 

hvers vegna þessi tengsl nemenda og kennara virðast sjaldgæf. Það gefur auga leið að 

samband kennara og nemenda sem grundvallast af góðum samskiptum og trausti hefur 

jákvæð áhrif á alla þætti sem snúa að bekkjarstjórnun. Með því að gefa sig að nemendum og 

beita ekki hörðum aðgerðum við agavandmálum er kennari að skapa andrúmsloft og 

umhverfi í kennslustofu sem er öllum í hag, þ.e. bæði kennurum og nemendum, vegna þess 

að líkurnar á óæskilegri hegðun nemenda lækka og líkurnar á að nemendur læri og vilji læra 

hækka (Alderman og Green, 2011; Murray og Pianta, 2007).  

Það er auðvelt að ímynda sér erfiðan nemanda og hvernig hann hagar sér í skólanum. 

Margir gætu hugsað fyrst um ofbeldishneigðan einstakling og jafnvel einstakling sem fremur 

glæpi. Auðvitað eru agavandamál af misjöfnum toga en raunin er sú að flest aga- eða 

hegðunarvandamál nemenda eru ekki alvarleg og í raun aðeins smávægileg truflun sem eiga 

sér stað inni í kennslustofum og tengjast samskiptum (Sheets og Gay, 1996). Sheets og Gay 

(1996) nefna í grein sinni níu algengustu agavandamál nemenda sem kennarar þurfa að 

skipta sér af. Sem dæmi má nefna truflun í kennslu, grípa fram í fyrir einhverjum, rifrildi og 

tala við bekkjarfélaga. Þessi hegðun er oftar en ekki stimpluð sem brot á reglum í 
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kennslustofum og getur nemandi þurft að sæta refsingu fyrir slíkt athæfi. En eins og fram 

kemur í grein þeirra Sheets og Gay (1996) þá tengjast þessi reglubrot tengslum og 

samskiptum kennara og nemenda (Marzano, Marzano og Pickering, 2003). Upplifun 

nemenda á þessum reglubrotum er oft á þá leið að þeim sé ekki veitt sanngjarnt tækifæri af 

hálfu kennara til þess að segja þeirra hlið á málinu ef það snýr til að mynda að árekstrum við 

aðra, eða að þeirra sjónarhorn á málinu sé ekki tekið nægilega alvarlega og ekki meðhöndlað 

af heiðarleika af hálfu kennarans. Rannsakendur hafa fullyrt að þessi staða á milli nemenda 

og kennara geti myndast vegna þess að margir kennarar setja sjálfan sig í svokallað við-þeir 

(e. we-they) samband við nemendur (Plax og Kearney, 1990; Marzano, Marzano og Pickering, 

2003), þ.e. að kennarar séu æðri nemendum í stað þess að líta svo á að kennarar og 

nemendur séu jafningjar. Samkvæmt þessum niðurstöðum er mikilvægt að kennarar mæti 

nemendum sínum á jafningjagrundvelli og sýna það í samskiptum við nemendur. Auðvitað 

þurfa að vera ákveðnar reglur sem gilda inni í kennslustofunni en kennarar geta verið að 

bjóða hættunni heim með því að hafa of margar reglur vegna þess að þá eru meiri líkur á að 

einhver brjóti þær. Það hefur sýnt sig að það beri meiri árangur að hafa frekar færri reglur en 

fleiri fyrir nemendur. Mestum árangri með reglur ná kennarar þó í gegnum samskipti, þ.e. 

með því að miðla reglunum til nemenda, ásamt því að tengja reglurnar við jákvæðar og/eða 

neikvæðar afleiðingar (Alter og Haydon, 2017).  

Agavandamál nemenda er hluti af kennarastarfinu og því verður líklega aldrei breytt. Líkt 

og fyrr kom fram er að mörgu leyti hægt að fyrirbyggja ýmis vandamál sem geta komið upp í 

kennslustofu með því að byggja upp traust við nemendur í gegnum samskipti. Samband 

kennara og nemenda hefur því jákvæð áhrif á bekkjarstjórnun (Murray og Pianta, 2007; 

Gregory og Ripski, 2008; Padmaja, 2012; Pianta, Hamre og Allen, 2012). Með því að 

fyrirbyggja agavandamál er kennari að bæta lærdómsumhverfi nemenda og þar með gæti 

kennari hugsanlega haft jákvæð áhrif á nám nemenda.  

2.3.2 Samskipti, traust og námið 

Eitt af hlutverkum kennara er að hvetja nemendur til þátttöku í námi og skapa gott 

lærdómsumhverfi. Margir nemendur eiga auðvelt með þátttöku í námi, eru mjög virkir og 

þurfa enga hvatningu en aftur á móti geta kennarar lent í því að vera með nemendur sem 

eru mjög vanvirkir, þ.e. nemendur sem eru aðgerðarlausir, leggja lítið sem ekkert á sig og 

gefast auðveldlega upp. Skinner og Belmont (1993) fjalla um ákveðið hvatningarlíkan (e. 

model og motivation) í þessu samhengi í rannsókn sinni Motivation in the classroom: 

Reciprocal effects of teacher behavior and student engagement across the school year. 

Líkanið skiptist í þrjá meginþætti og tengjast allir hegðun eða viðmóti kennarans gagnvart 

nemendum, þ.e. skipulag (e. structure), sjálfræðisstuðningur (e. autonomy support) og 

þátttaka (e. involvement). Með skipulagi er átt við þær upplýsingar sem kennarinn veitir 
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nemendum um það hvernig á að ná árangri í viðkomandi kennslustund. Kennari getur veitt 

þessar upplýsingar með skýrum samskiptum við nemendur um þær væntingar sem hann 

gerir til þeirra, með því að gefa skýr svör, með því að bjóða upp á hjálp og stuðning og með 

því að aðlaga kennsluaðferðir fyrir mismunandi nemendur. Andstæðan við skipulag er óreiða 

(e. chaos). Sjálfræðisstuðningur vísar til þess frelsis sem nemandi fær til þess að ákveða eigin 

hegðun, en andstæðan við sjálfræðisstuðning er þvingun. Til þess að styðja við sjálfræði geta 

kennarar leyft nemendum að hafa ákveðið frelsi í lærdómsumhverfinu þeirra ásamt því að 

veita frelsi til að tengja skólatengd verkefni við áhugasvið nemenda. Með þátttöku er átt við 

gæði sambandsins sem kennari á við nemendur, en andstæða þess er höfnun eða vanræksla 

(e. neglect). Kennarar eru í stöðugum samskiptum við nemendur sína, nemendur líta upp til 

kennaranna sinna og eiga að njóta samskiptanna sem þeir eiga við kennara. Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að þörf nemenda til að skipta máli í augum kennara og tengsl þeirra við kennara er 

grundvallaratriði varðandi hvatningu fyrir nemendur (Weiner, 1990; Connell og Wellborn, 

1991). Allir þessi þættir snúa með einum eða öðrum hætti að samskiptum kennara við 

nemendur. Niðurstöður rannsóknar þeirra Skinner og Belmont (1993) sýna að þátttaka 

kennara í málefnum nemenda hefur jákvæð áhrif á hvatningu þeirra til náms. Þegar 

nemendur upplifa að kennari sé hlýr og umhyggjusamur þá eru nemendur almennt glaðari 

og áhugasamari í kennslutíma. Þetta styður m.a. það sem fram kemur í kafla um fas og 

framkomu kennara í bókinni Litróf kennsluaðferðanna, en þar segir að einlægur áhugi 

kennara á nemendum sínum hafi jákvæð áhrif á bekkjarstjórnun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). 

Þá sýndu niðurstöður Skinner og Belmont (1993) einnig að nemendur sem fengu skýr 

skilaboð frá kennurum sínum um væntingar ásamt hjálp og stuðning í námi voru líklegri til að 

sýna meiri árangur í námi og gefast síður upp eða sýna meiri þrautseigju. Kennarar skynjuðu 

sömuleiðis meiri þátttöku frá nemendum sínum ef kennararnir sjálfir sýndu þátttöku og 

stuðning til sjálfræðis til nemenda sinna.  

Nýlegri sambærilegar rannsóknir styðja þessar niðurstöður. Jung-Sook Lee (2012) 

rannsakaði áhrif sambands kennara og nemenda og pressu til náms (e. academic press) á 

þátttöku nemenda og námsárangur. Þegar nemendur fundu fyrir eða upplifðu að þeir ættu 

jákvætt samband við kennarann sinn þá mátti sjá hærri tíðni í þrautseigju og áreynslu í námi 

ásamt því að finnast þeir tilheyra í skólanum. Sömuleiðis voru nemendur líklegri til árangurs 

og finnast þeir tilheyra í skólanum þegar kennari lagði áherslu á námsárangur. Þetta styður 

fyrri rannsóknir (Lee, 2012) um að nemendur sem finna fyrir stuðningi frá kennurum og eiga í 

góðu sambandi við þá, þá eru þeir öruggari með sjálfan sig og í kringum aðra. Það leiðir til 

þess að þeim finnst þeir vera hluti af bekknum og skólasamfélaginu í heild sinni. Samband og 

góð samskipti kennara og nemenda leiðir því til þátttöku og árangurs í námi nemenda.  
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Ljóst er að samskipti og traust milli kennara og nemenda gegnir mikilvægu hlutverki í 

kennslu og skólanum almennt og hefur mjög víðtæk áhrif, bæði á agavandamál og námið 

sjálft. Áhrif samskipta á bekkjarstjórnun leyna sér ekki samkvæmt fyrrnefndum rannsóknum, 

en með því að rækta gott samband við nemendur í gegnum samskipti og öðlast gagnkvæmt 

traust þá virðast vera meiri líkur á að lærdómsumhverfi verði gott. Samkvæmt Hamre og 

Pianta (2001) byrjar þetta samband að skipta máli fyrir nemendur mjög snemma og áhrif 

sambandsins getur haft áhrif á námsárangur og hegðun í skóla í mörg ár. Þau skoðuðu áhrif 

sambands kennarar og nemenda á leikskólaaldri og upp í 8. bekk á námsárangur. Í ljós kom 

að jákvætt samband milli kennara og barna í leikskóla gat spáð fyrir um hegðun og 

námsárangur alveg upp í 8. bekk í grunnskóla. Þá kom einnig fram að leikskólakennarar sem 

lýstu neikvæðu sambandi við nemendur endurspeglaðist í lélegum einkunnum og þátttöku 

nemenda í náminu á fyrstu árunum í grunnskóla. Neikvætt samband kennara og 

leikskólabarna sýndi einnig að hegðunarvandamál voru algengari frá yngsta stigi 

grunnskólans og upp í 8. bekk í unglingadeild, sérstaklega hjá þeim sem voru með 

hegðunarvandamál á yngri stigum skólakerfisins og strákum. Neikvætt samband kennara og 

nemenda var mun líklegra að valda slæmri hegðun nemenda og slæmum námsárangri. 

Athygli er vakin á því að strákar komu sérstaklega illa út úr þessum niðurstöðum (Hamre og 

Pianta, 2001). 

Þó að samband kennara og nemenda hafi spáð fyrir um námsárangur í rannsókn þeirra 

Hamre og Pianta (2001), sýndu niðurstöður mun sterkari tengsl á milli sambands kennara og 

nemenda og hegðunar nemenda. Þessi rannsókn veitir mikilvægar upplýsingar um samband 

kennara og nemenda og varpar skýru ljósi á það hvað þetta samband skiptir máli snemma í 

skólagöngu nemenda. Niðurstöður þeirra Hamre og Pianta (2001) varpa einnig ljósi á erfiða 

stöðu stráka í skólakerfinu en þeir virðast eiga erfiðara með að komast í náðina hjá 

kennurum sem endurspeglast í slæmri hegðun og slæmum námsárangri. Samkvæmt þessu 

þarf skólakerfið að grípa mjög snemma inn í þetta vandamál sem virðist vera hjá strákum og 

halda betur utan um þá.  

2.3.3 Íslenskar rannsóknir 

Nokkrar íslenskar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á bekkjarstjórnun og samskiptum í 

skólastofunni. Ein þeirra er rannsókn Kristínar Aðalsteinsdóttur (2002) á samskiptum, 

kennsluháttum og viðmóti kennara í fámennum skólum. Rannsóknina framkvæmdi hún með 

spurningalistakönnun, athugunum í bekk og viðtölum. Í spurningalistakönnuninni var m.a. 

leitað upplýsinga um hvernig samskipum kennara og nemenda væri háttað og í viðtölum við 

kennara var leitað upplýsinga um skilning kennara á samskipum sínum við nemendur. 

Niðurstöður Kristínar úr athugunum í bekk og viðtölum við kennara gáfu til kynna að það 

voru ákveðnir eiginleikar í fari kennara sem gáfu vísbendingu um hæfni þeirra í starfi. 
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Kennarana flokkaði hún í þrennt, þ.e. eftir afburða hæfni, miðlungshæfni og ónóga hæfni. Þá 

sýndu niðurstöðurnar að þeir kennarar sem sýndu afburða hæfni voru m.a. rólegir, 

eftirtektarsamir, sýndu hlýtt viðmót og tóku tillit til námsþarfa einstaka nemenda. Ennfremur 

vörpuðu niðurstöður ljósi á að í bekkjum þessara kennara var góður agi og að hjá flestum 

þeirra fór agastjórnun fram með umræðum við nemendur. Hjá þeim kennurum sem sýndu 

ónóga hæfni var agastjórnun og samskipti þeirra við nemendur truflandi vegna þess að 

kennararnir voru fjarlægir. Nemendurnir voru þar af leiðandi óöryggir. Það sem var 

sérstaklega eftirtektarvert var að þessir kennarar virtust ekki búa yfir nægilega góðri 

samskiptahæfni (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002). Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 

(2012) taka í sama streng í rannsókn sinni á hegðunarvanda í grunnskólum. Þar kemur fram 

að það sem einkenndi skólana þar sem agavandamál voru minnst var jákvætt viðhorf 

gagnvart nemendum. Tekin voru viðtöl við kennara en viðmælendur bentu á nokkra þætti til 

þess að viðhalda góðum aga. Þeir nefndu m.a. samvinnu og traust, að nemendur upplifi sig 

örugga í skólanum, gagnkvæma virðingu kennara og nemenda og að nemendur finni að 

kennurum þyki vænt um sig. Traust, vinátta, virðing, væntumþykja og nálægð voru allt þættir 

sem komu fram í viðtölum við kennara sem hlýtur að teljast mikilvægur grundvöllur fyrir góð 

samskipti. Ingvar og Ingibjörg benda á að þetta jákvæða viðhorf kennara til nemenda sem 

einkenndi þessa skóla endurspeglaðist í áherslu á að hlusta eftir röddum nemenda, sem 

birtist bæði með formlegum og óformlegum hætti í daglegum samskiptum kennara og 

nemenda.  

Niðurstöður um nám, þátttöku og samskipti nemenda úr Starfsháttarannsókninni mála 

svipaða mynd og fyrrnefndar rannsóknir. Rannsóknin var mjög víðtæk og náði til 20 

grunnskóla um allt land. Þá voru spurningalistar lagðir fyrir starfsmenn skólanna, 

vettvangsathuganir framkvæmdar í hverjum árgangi, tekin einstaklingsviðtöl við 

umsjónarkennara á yngsta stigi eða miðstigi ásamt hópviðtöl við kennara á unglingastigi og 

nemendur í 9. – 10. bekk (Rúnar Sigþórsson o.fl. 2014). Niðurstöður sýndu að starfsfólk 

skólanna tengdi hegðunarvandamál fyrst og fremst við veika bekkjarstjórnun. Starfsfólk taldi 

stefnu skólans í agavandamálum, þekkingu kennara á bekkjarstjórnun og sérhæft starfsfólk 

vera lykilatriði þegar kæmi að því að ná utan um hegðunarvandamál nemenda. Þá sögðust 

kennarar leggja áherslu á viðfangsefni til að efla samskiptahæfni nemenda til þess að draga 

úr hegðunarvandamálum og sögðu það einnig mikilvægan þátt að veita viðeigandi hegðun 

jákvæða athygli í þeirri trú að sú hegðun geti orðið ríkjandi (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). 

Samt sem áður leiddu niðurstöður í ljós ákveðið áhyggjuefni sökum þess að einn af hverjum 

sjö nemendum sagðist sjaldan fá hrós fyrir vinnuframlag í kennslustund. Fleiri áhyggjuefni 

má finna í niðurstöðum Starfsháttarannsóknarinnar þar sem hegðunarerfiðleikar virtust mun 

algengari hjá drengjum en stúlkum ásamt því að námsáhugi þeirra og vellíðan í skólanum 
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virtist verri en hjá stúlkum (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014) sem samræmist niðurstöðum 

erlendra rannsókna (Hamre og Piatna, 2001).  

Í rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016) á hlutverki, ábyrgð og 

skyldum umsjónarkennara er bekkjarstjórnun í gegnum samskipti, lykilatriði. Viðtöl voru 

tekin við sex reynda umsjónarkennara, bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan af landi. 

Niðurstöður sýndu að kennurunum fannst mikilvægt að nemendur finndu fyrir hlýju af hálfu 

kennara og að hlustað væri á raddir þeirra. Kennararnir sögðust ræða hegðunarvandamál við 

nemendur á rólegum nótum í stað þess að æsa sig og höfðu trú á því að sanngirni væri 

lykilþáttur í öllum samskiptum við nemendur. Fáar en skýrar reglur töldu þeir einnig bera 

árangur sem rímar við aðrar rannsóknir (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016; 

Alter og Haydon, 2017). Þá var áhugavert að sjá að þátttakendum fannst samskiptin við 

nemendur vera ánægjulegustu stundirnar í kennarastarfinu. Þeir sögðu það gefandi að 

upplifa gagnkvæma virðingu, gleði og ánægju ásamt því að finnast gaman að bera ábyrgð á 

samfélaginu sem umsjónarbekkurinn myndar (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 

2016). Að líða vel í starfi er forsenda þess að gott starf eigi sér stað og verður þessi 

niðurstaða þeirra Erlu og Lilju því að teljast mikilvæg. Skólabragur þar sem agavandamál eru 

fátíð dregur úr líkum á því að kennurum líði illa og upplifi kulnun í starfi (Piwowar, Thiel og 

Ophardt, 2013; Alter og Haydon, 2017), líkt og fyrr kom fram.  

Þegar viðfangsefni sem tengist agastjórnun er til umfjöllunar verður að taka tillit til þeirra 

aðferða og kerfa sem hafa verið innleidd í grunnskólum hér á landi sem lúta að 

atferlismótun. Má þar nefna Olweusaráætlunina þar sem unnið er með einelti en 

megináhersla hennar er að leiðbeina nemendum með hlýju og skýrum reglum. Reglurnar 

snúa að vinsamlegri framkomu en þá eru neikvæðar afleiðingar við broti á reglunum einnig 

lykilþáttur (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). Þá hefur Uppbyggingarstefnan einnig verið innleidd 

í íslenska grunnskóla og er byggð á kenningunni um Uppeldi til ábyrgðar, líkt og áður hefur 

komið fram. Nemendum er kenndur sjálfsagi og ábyrgðarkennd og þeir þjálfaðir í að læra af 

mistökum sínum ásamt því að taka ákvarðanir sem byggðar eru á eigin sannfæringu (Guðlaug 

Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007; Rúnar Sigþórsson ofl., 2014). Eins hefur 

SMT-skólafærni verið innleidd er SMT byggist á svokallaðri PMTO-aðferð og PBS (Positive 

behavior support). Markmið PMTO-aðferðarinnar er að aðstoða foreldra og kenna þeim að 

nota styðjandi uppeldisaðferðir. Aðferðirnar einkennast í fimm meginþáttum, þ.e. 

kerfisbundin hvatning þar sem áhersla er lögð á það sem gengur vel, mörk til þess að 

foreldrar geti stöðvað erfiða hegðun, eftirlit foreldra með börnum sínum, lausnaleit sem snýr 

að því að leysa ágreining og komast að samkomulagi um reglur og jákvæð samvera sem snýr 

að ást og umhyggju foreldra til barna sinna. SMT-skólafærni snýr hins vegar að 

skólasamfélaginu en ekki foreldrum þar sem þessar aðferðir eru heimfærðar yfir á starfsfólk 
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skólans (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009). Í umfjöllun Önnu Björnsdóttur 

og Margrétar Sigmarsdóttur (2009) á PMTO-aðferðinni í Hafnarfirði má sjá að í skólum þar 

sem SMT-skólafærni var notuð var fækkun á skráðum hegðunarfrávikum sem gefur 

vísbendingu um að aðferðirnar hafi jákvæð áhrif í skólasamfélaginu.  

Með því að senda nemendum skýr skilaboð um hvers er ætlað af þeim, gefa þeim 

ákveðið frelsi, gefa sig að þeim og sýna umhyggju þá ættu nemendur að fá hvata til þess að 

stunda nám ásamt því að taka virkan þátt í náminu. Allir þessir þættir sem nefndir voru hér 

að ofan snúa að samskiptum kennara og nemenda. Lykilinn að góðu lærdómsumhverfi og 

góðri bekkjarstjórnun ætti því að vera falinn í samskiptahæfni kennarans, hvernig hann 

mætir nemendum í kennslustund, hvernig hann miðlar væntingum og reglum til nemenda og 

hvernig hann tekur þátt í því sem nemendur gera. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er fjallað um það rannsóknarsnið sem liggur að baki rannsóknarinnar, um 

þátttakendur, gagnaöflun, úrvinnslu gagna og siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í ljósi þeirra rannsóknarspurninga sem liggja til grundvallar að þessari rannsókn liggur beinast 

við að beita eigindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research) miðast við að kafa djúpt í afmarkað viðfangsefni, m.a. með vettvangsathugunum 

og/eða viðtölum. Samkvæmt eigindlegum rannsóknaraðferðum er veruleikinn 

margbreytilegur og háður upplifun einstaklinga hverju sinni, en í gegnum samræður er hægt 

fá innsýn inn í veruleika þátttakenda og fá skilning á upplifun þeirra á viðfangsefninu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til þess að öðlast betri innsýn í upplifun viðmælenda er 

viðfangsefnið nálgast út frá eigindlegri viðtalsrannsókn. Viðfangsefnið er, sem fyrr segir, sá 

hluti bekkjarstjórnunar sem lýtur að því að byggja upp góð samskipti og traust milli nemenda 

og kennara. Í gegnum samræður við starfandi umsjónarkennara er hægt að öðlast innsýn í 

veruleika þeirra og fá svör við þeim spurningum sem liggja fyrir í þessari rannsókn.  

Áreiðanleika rannsóknarinnar er ekki hægt að mæla, líkt og í megindlegum rannsóknum, 

þar sem tölfræðileg gögn liggja ekki fyrir. Niðurstöður þessarar rannsóknar er því ekki hægt 

að alhæfa yfir alla starfandi umsjónarkennara en samt sem áður er hægt að styðjast við 

niðurstöður til þess að auka skilning og þekkingu á viðfangsefninu.  

3.2 Þátttakendur 

Fjórir starfandi umsjónarkennarar á unglingastigi, eða 8. - 10. bekk, voru þátttakendur í 

þessari rannsókn. Þátttakendur voru tveir karlar og tvær konur með mismunandi langa 

starfsreynslu sem umsjónarkennarar. Þeir voru valdir eftir hentugleikaúrtaki (e. convenience 

sample) þar sem ég hafði samband við tvo skólastjóra sem ég þekki og fékk þeirra leyfi til 

þess að senda póst á umsjónarkennara og biðja þá um að taka þátt í þessu verkefni. Ég 

þekkti engan þessara kennara fyrir. Ákveðið var að gæta að jöfnu kynjahlutfalli í von um að fá 

sem ólíkasta viðmælendur. Póstinn sem sendur var til umsjónarkennara má sjá í Viðauka B. 

Hér á eftir kemur stutt kynning á hverjum og einum viðmælenda en þeir hafa allir fengið ný 

nöfn og þá er starfsstaður þeirra ekki nafngreindur.   
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• Jórunn útskrifaðist sem kennari árið 1992 og hefur verið umsjónarkennari í um það bil 

20 ár. Hún hefur kennt á öllum stigum grunnskólans. Síðustu 8  ár hefur hún starfað 

sem umsjónarkennari í 8. - 10. bekk en þegar viðtalið var tekið var hún nýbúin að 

kveðja sinn 9. bekk og mun taka við honum aftur í 10. bekk. Hópurinn samanstendur 

af fjölbreyttum og skemmtilegum einstaklingum.  

• Helga útskrifaðist sem kennari árið 2007 en byrjaði og hefur verið umsjónarkennari í 

10-12 ár taldi hún. Hún kennir á unglingastigi en kenndi sex ára bekk fyrsta veturinn 

sinn árið 2004 og fór beint yfir í unglingastig eftir það. Í haust mun hún halda áfram 

með umsjónarbekkinn sinn sem er að fara í 9. bekk. 

• Arnar útskrifaðist sem kennari árið 2017 og hefur verið umsjónarkennari í þrjú ár. 

Hann kennir á unglingastigi og hefur eingöngu kennt þar. Næsta vetur mun Arnar 

halda áfram með umsjónarbekkinn sem hann kvaddi í 8. bekk og halda áfram með 

þeim sem umsjónarkennari í 9. bekk. Að hans sögn er bekkurinn mjög lífsglaður og 

fjörugur.  

• Jón útskrifaðist sem kennari árið 1997 og hefur alla sína tíð kennt nemendum í 

unglingadeild. Þrátt fyrir að vera íþróttakennari þá hefur hefur Jón verið 

umsjónarkennari í 10-14 ár með hléum. Síðasta skólaár var það fyrsta í langan tíma 

sem hann gegndi ekki hlutverki umsjónarkennara samhliða íþróttakennslunni. 

3.3 Gagnaöflun 

Í rannsókninni fór gagnaöflunin fram með hálfopnum viðtölum þar sem notast var við opnar 

spurningar til þess að halda samtalinu gangandi með það að markmiði að líkja eftir eðlilegum 

samræðum. Opnar spurningar gefa viðmælendum tækifæri til að tjá sig betur um reynslu 

sína og viðhorf (Lichtman, 2012). Viðtölin voru tekin á bilinu 22. júní til 21. júlí árið 2020 og 

fóru bæði fram í kennslustofu í viðkomandi grunnskóla, heima hjá einstaka viðmælendum 

eða á öðrum óháðum stöðum. Viðtölin voru fjögur talsins, þ.e. eitt viðtal fyrir hvern 

viðmælanda, og stóðu í 30-40 mínútur. Markmiðið með viðtölunum var að fá innsýn inn í 

reynsluheim umsjónarkennara og fá þeirra sjónarhorn á viðfangsefnið. Spurningarnar sneru 

að m.a. að bekkjarstjórnun og hvaða aðferðum viðmælendur beita til þess að ná góðri 

bekkjarstjórn. Ásamt því var spurt um samband þeirra við nemendur, hvernig þeir fá 

nemendur til þess að treysta sér, hvernig þeir bregðast við hegðunarvandamálum og hvernig 

og hvort viðmælendum þætti samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda hafa áhrif á 

ýmsa þætti í skólastarfinu. Viðtalsrammann má nálgast í Viðauka A.  

3.4 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru öll hljóðrituð og afrituð en að lokinni afritun var viðtölunum eytt, enda um 

persónugreinanlegar upplýsingar að ræða. Afrituðu gögnin voru ítarlega lesin og þeim skipt 
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niður í undirkafla með tilliti til rannsóknarspurninganna. Tveir meginflokkar urðu til eftir 

viðtölin við viðmælendur, þ.e. umsjónarkennari og bekkjarstjórnun annars vegar og 

samskipti, traust og tengsl hins vegar. Nokkur lykilhugtök komu fram í viðtölunum sem heyra 

undir fyrrnefnda meginflokka. Í fyrsta lagi eru það umhyggja, vellíðan og létt andrúmsloft og í 

öðru lagi agavandamál, óformleg samskipti, virðing, nánd og öryggi. Greint er frá 

niðurstöðum eftir viðmælendum en þessi lykilhugtök ráða uppsetningu kaflanna. 

3.5 Siðferðileg atriði 

Það er mikilvægt að gæta að siðferðilegum atriðum í rannsókn sem þessari, eins og 

þagmælsku og trúnaði. Þá skal einnig virða réttindi þátttakenda sem og einkalíf. Öll tilskilin 

leyfi og samþykki voru fengin við gerð þessarar rannsóknar, þ.e. skrifleg leyfi fyrir viðtöl frá 

bæði skólastjóra og umsjónarkennurum. Nöfnum viðmælenda var breytt en mér fannst 

mikilvægt að taka fram ef kennari væri karlkyns eða kvenkyns. Viðmælendum var tilkynnt að 

fyllsta trúnaðar yrði gætt og að þátttaka þeirra í þessari rannsókn myndi ekki skaða þá á 

neinn hátt. Upplýsingar um markmið og tilgang rannsóknarinnar voru sendar bæði á 

skólastjóra sem og viðmælendur.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem byggjast á viðtölum við fjóra 

umsjónarkennara og er gerð grein fyrir þeim hverju fyrir sig. Kaflarnir eru byggðir upp með 

sama hætti út frá lykilhugtökum. Á eftir stuttum inngangi þar sem bakgrunni viðtalsins er lýst 

er fjallað um hugmyndir viðkomandi um sig sem umsjónarkennara í tenglusm við 

bekkjarstjórnun og í síðari hluta hvers kafla er fjallað um viðhorf viðmælanda til samskipta og 

tengsla í skólastofunni.   

4.1 Jórunn - Rauði þráðurinn er bara umhyggja 

Ég hitti Jórunni yfir einum kaffibolla í stofunni heima hjá henni föstudagsmorgun í lok júní. 

Hún hafði þá verið í sumarfríi frá kennarastarfinu í um það bil tvær vikur og þrátt fyrir að 

hafa unun af starfinu sagðist hún njóta þess að vera í fríi og ætlaði að nýta tímann vel sem 

eftir væri af sumri til þess að hlaða batteríin fyrir komandi átök á næsta skólaári.  

Jórunn hefur starfað sem kennari í 28 ár með hléum og hefur verið umsjónarkennari í um 

það bil 20 ár. Þegar við hittumst var hún nýbúin að kveðja 9. bekk en mun halda áfram sem 

umsjónarkennari þeirra í 10. bekk. Hún sagðist hafa kennt í nokkrum skólum og að hún hafi 

byrjað sem umsjónarkennari á yngsta stigi, fært sig svo yfir á miðstig og síðan á unglingastig 

og verið þar síðan og ætli ekki að snúa aftur á yngri stigin tvö. 

4.1.1 Umsjónarkennari og bekkjarstjórnun: Sanngirni og traust 

Mér fannst mikilvægt að fá innsýn í það hvernig Jórunn sæi hlutverk sitt sem 

umsjónarkennari, enda hefur hún starfað sem slík til margra ára á ólíkum stigum 

grunnskólans. Það sem hún hafði að segja kom örlítið á óvart. 

Hlutverk mitt sem umsjónarkennari er að ... sjá til þess að nemendur mínir, 

umsjónarnemendur mínir, að þeim líði vel ... að þeir fái að blómstra í góðu 

námsumhverfi og að þau eigi góð og falleg samskipti ... bæði við hvort annað og 

leiðbeini þeim einmitt um það hvernig maður hefur góð samskipti eins og líka við 

allt annað starfsfólk skólans. 

Jórunn nefndi ekki samskipti við foreldra eða að vera tengiliður foreldra og skólans eða neitt 

slíkt eins og við var að búast. Mikilvægast fannst henni að nemendum hennar líði vel og fái 

að blómstra í góðu námsumhverfi.  

Aðspurð hvernig hún myndi lýsa góðri bekkjarstjórnun sagðist henni hafa fundist þetta 

snúast mest um í gegnum árin um að ná trausti nemenda og bera virðingu fyrir þeim. Hún 
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taldi að ef maður geri það þá uppskeri maður virðingu á móti. Hún nefndi einnig að maður 

þyrfti að vera sanngjarn en samt með ákveðinn aga og vera fastur fyrir og bætti við:  

Um leið og þú ert sanngjarn sem umsjónarkennari eða kennari þá uppskerðu 

virðingu og þá kemur þetta gagnkvæma traust. 

Traust virðist skipta Jórunni miklu máli en sömuleiðis líðan nemenda og bætti hún við að góð 

bekkjarstjórnun væri að reyna að láta nemendunum líða öllum sem best. Það er áhugavert 

að hún hafi nefnt sanngirni og að vera sanngjarn kennari og ég spurði hana hvað sanngjarn 

umsjónarkennari væri að hennar mati. Hún nefndi að slíkur kennari væri ekki að mismuna 

nemendum heldur umgangast þá alla jafnt og af virðingu. Það fyrsta sem hún nefndi, hins 

vegar, var að sanngjarn umsjónarkennari er sá sem hlustar á nemendur sína. 

Hann hlustar á nemendur sína, hann reynir alltaf að kynnast þeim öllum og finna 

styrkleika hvers og eins nemenda og reyna með svona ... að leggja sig fram um að 

finna allt það jákvæða sem að hver og einn einstaklingur getur gert. 

Þessi punktur hennar er áhugaverður í ljósi þess að hann snýr að öllu leyti að tengslum 

kennara og nemenda sem geta ekki orðið nema með góðum samskiptum.  

Jórunni fannst mjög mikilvægt að ná góðri bekkjarstjórn, bæði fyrir hvern og einn 

nemanda, bekkinn sem hóp og fyrir kennarann. Að hennar sögn myndast ákveðið jafnvægi 

þar sem öllum líður vel þegar það ríkir góð bekkjarstjórn. Hún nefndi það að sjálfsögðu geti 

nemendahópar verið ólíkir og það hafi verið misjafnt hvernig tekst til að ná upp góðum 

bekkjaranda.  

Þetta eru náttúrlega bara allt einstaklingar sem maður reynir svo bara svona að 

slípa til og búa til svona góðan bekkjaranda. 

Til þess að ná góðri bekkjarstjórn sagðist Jórunn leggja fyrst og fremst áherslu á að ná 

upp góðu trausti og nefndi að það þyrfti líka að hafa húmor, öðruvísi væri þetta ekki hægt.  

Maður má ekki taka lífinu svona ótrúlega alvarlega að þetta verði bara eitthvað 

svona leiðinlegt ... ég veit ekki hvort þú skilur hvað ég meina ... þetta er svona að 

maður taki sig passlega alvarlega ... að þau fatti líka þú veist að maður er bara 

manneskja. 

Þetta hlýtur að vera mikilvægt í ljósi þess að mynda tengsl við nemendur, þ.e. að nemendur 

fatti að kennarinn er manneskja en ekki bara kennari. Jórunn bætti við að það hvernig þeim 

kæmi saman, þ.e. henni og nemendum, er það sem skapar góðan bekkjaranda og gerir 
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bekkjarstjórnunina góða. Að nemendur bæru virðingu fyrir henni sem umsjónarkennara og 

að hún bæri mikla virðingu fyrir þeim sömuleiðis.  

Að hennar mati fara aðferðir til þess að ná góðri bekkjarstjórnun mjög mikið eftir aldri og 

að sömu aðferðir virki ekki allstaða. Samt sem áður bendir hún á að það sé alltaf einhver 

rauður þráður í öllum þeim aðferðum sem hún beitir og hefur beitt til þess að ná góðri 

bekkjarstjórn. Hún nefnir þætti eins og virðingu, hlýju og gleði sem þurfa alltaf að vera til 

staðar og að henni hafi alltaf þótt ótrúlega vænt um umsjónarnemendur sína. Eftir svolitla 

umhugsun bætti hún við: 

Þannig að ég held að sko rauði þráðurinn er bara umhyggja ... og það er einhvern 

veginn svona þráðurinn óháð aldri. 

Mér fannst þessi punktur varðandi rauða þráðinn óháð aldri mjög áhugaverður og spurði því 

hvernig maður sýnir þessa umhyggju. Hún sagði að maður sýnir umhyggju með því að láta 

nemendurna finna að þau skipti mann máli með því að kynnast þeim persónulega. Máli sínu 

til stuðnings tók hún dæmi um unglinga sem eiga kannski við ýmsa erfiðleika að stríða og 

þrífast illa í skólakerfinu.  

Um leið og maður bara gefur sig að þeim skilurðu og finnur einhvern svona 

umræðupunkt sem snýst um nákvæmlega ekkert kannski tengt náminu eða 

skólanum ... bara hvað hafa þau áhuga á og ná einhvern veginn svona að skapa 

umræður og traust út frá því. 

Að hennar mati er þetta það sem skipti máli, þ.e. að sýna umhyggju, kynnast nemendum 

persónulega og vera hreinlega mannlegur. Jórunn sagði að það gengi aldrei vel að ná 

bekkjarstjórnun með einhverjum látum eða með of stífum aga vegna þess að þá líður 

nemendum ekki nægilega vel. Að hennar sögn snýst þetta allt um ákveðið jafnvægi.  

Þetta snýst allt um þetta jafnvægi, að ná þessu jafnvægi á ... á þessari 

gagnkvæmu virðingu og með svona passlegu dassi af umhyggju. 

Eftir þessa umræðu um bekkjarstjórnun spurði ég Jórunni hvernig andrúmsloft hún vildi 

hafa í kennslustofunni sagðist hún vilja hafa afslappað andrúmsloft en að það væri samt 

ákveðinn agi og allir hefðu tækifæri til þess að læra í næði. Aðspurð hvernig aga hún átti við 

þá sagðist hún vera með skýrar reglur. Hún telur að það sé mikilvægt að nemendur viti 

nákvæmlega hverjar reglurnar eru og þess vegna þurfi mörkin að vera skýr. 
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4.1.2 Samskipti, traust og tengsl: Væntumþykja og öryggi 

Jórunni fannst henni hafa tekist að eiga ágætt samband við nemendur sem einkennist af 

virðingu og væntumþykju. Aðspurð hvort henni þætti mikilvægt að eiga gott samband við 

nemendur svaraði hún játandi og bætti við: 

... ég lít bara á það þannig skilurðu ef að ég á ekki gott samband við nemendur þá 

myndi mér örugglega ekki líða vel og þá er ég bara alls ekki góður kennari. 

Þetta er áhugavert svar í ljósi þess að það á við um svo margt, eða eiginlega allt í raun og 

veru.  Jórunn sagðist einnig halda að nemendum finnist mikilvægt að eiga gott samband við 

kennara og bætti við að þeim liði best ef þau ættu í góðum samskiptum við kennara.  

Þegar hún var spurð hvaða leið hún færi til þess að tengjast nemendum var svarið einfalt. 

Hún reynir að kynnast þeim og finnst mikilvægt að vita um bakgrunninn þeirra, um 

áhugamál, fjölskylduaðstæður, hvort þau eigi systkini, hvað þeim finnst gaman að gera og 

hvort þau séu að æfa eitthvað. Hún bætti svo við: 

Ég svona reyni bara að sýna áhuga þú veist … mér er ekki sama og mér finnst það 

bara skipta ótrúlega miklu máli. 

Þegar við ræddum hegðunarvandamál sagðist Jórunn reyna að tækla þau á rólegan hátt en 

samt með skýrum skilaboðum. Hún benti á að vissulega væri það einstaklingsbundið eftir því 

hvaða einstaklingur eða einstaklingar eiga í hlut en henni hefur oftast gefist vel að reyna að 

ræða málin í rólegheitum og reyna að finna hver vandinn er. Aftur komum við að góðum 

samskiptum og hvernig hægt er að nýta þau í hin ýmsu mál sem tengjast starfi sem kennari.  

Aðspurð hvort henni finnist mikilvægt að nemendur geti treyst sér sagði hún að það væri 

mjög mikilvægt og velti fyrir sér hvert þau ættu að leita ef þau treysta þér ekki sem 

umsjónarkennara. En hvernig fær hún nemendur til þess að treysta sér? 

Með því að bara sýna það með minni umhyggju og það að einhvern veginn ... mér 

sé ekki sama ... ég ítreka alltaf við þau að þau geti alltaf leitað til mín og reyni 

bara að skapa traust með já ... með góðum samskiptum og það að vera sanngjörn 

og umhyggjusöm. 

Að sama skapi finnst henni mikilvægt að geta treyst nemendum sínum, eða upp að vissu 

marki eins og hún orðaði það, en tók fram að það færi algjörlega eftir aldri. Hún sagði að ef 

maður er farinn að þekkja nemendurna vel og jafnvel lengi þá veistu hverjum þú getur treyst.  
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Ef þú ert kannski búinn að vera með þau í umsjón segjum í bara tvö ár eða 

eitthvað þá ertu farinn að kynnast þeim ansi vel og þá veistu nákvæmlega hvaða 

einstaklingum þú getur alltaf treyst til þess að segja satt og rétt frá. 

Að hennar sögn eru alltaf einhverjir einstaklingar í hverjum nemendahópi sem eru 

áreiðanlegir, sem eru ekki að fela neitt og hafa það sjálfsöryggi að geta sagt satt og rétt frá 

og treysta því að hún fari vel með upplýsingarnar.  

Jórunn telur jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda vera mikilvægan 

þátt í skólastarfi  og bætti við að þetta væri alltaf að verða mikilvægara. Það væru fullt af 

allskonar utanaðkomandi áreitum sem eru farin að hafa mikil áhrif á það hvernig nemendum 

líður inni í skólanum, eins og samfélagsmiðlar, og þess vegna væri þetta gríðarlega mikilvægt. 

Að hennar mati hafa þessi þættir einnig jákvæð áhrif á andrúmsloftið í bekknum og 

sömuleiðis agavandamál. 

Einstaklingarnir sem eru kannski með agavandamál eru svo fáir og þegar að þeir 

eru komnir í hóp sem næst að vera svona traust og virðing og allir eigi svona ... 

eða langlanglang flestir eigi svona í góðum og jákvæðum samskiptum þá 

einhvern veginn fatta þessi einstaklingar sem eiga við agavandamál að stríða að 

þeir komast ekkert skilurðu upp með þessa hegðun sína ... og fara kannski þá 

frekar í sömu línu og hinir skilurðu og þá líður þeim betur. 

Þá telur Jórunn að þessir þættir gætu haft fyrirbyggjandi áhrif á hegðunarvandamál 

nemenda. Hún segir að þessi tengsl og traust myndi ákveðið öryggi fyrir nemendur sem hefur 

mjög víðtæk áhrif. Að hennar sögn ertu meira tilbúinn að taka allt inn sem þú þarft að taka 

inn og stunda nám ef þú upplifir öryggi.  

... það hlýtur að hafa þau áhrif að þá upplifir nemandinn öryggi og hann veit að 

hverju hann gengur skilurðu og kennarinn veit líka ... þú veist þetta er svona vice 

versa ... það hlýtur að leiða til vellíðunar og semsagt líka skapa betri aðstæður til 

náms. 

 

 

4.2 Helga - Bara traust, hreinskilni, heiðarleiki, virðing 

Ég bauð Helgu að hitta mig á kaffihúsi föstudagsmorguninn 10. júlí. Hún sagðist vera mjög 

tilbúin í þetta viðtal og fannst viðfangsefnið áhugavert. Við ræddum aðeins um kennsluna og 

sagðist hún vera spennt fyrir komandi skólaári og væri meira en tilbúin að snúa aftur í 
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kennarastarfið eftir sumarfrí. Hún hefur gríðarlega gaman að kennslu og að vinna með 

unglingum og að hennar sögn er hún gríðarlega metnaðarfullur umsjónarkennari. 

Helga hefur starfað sem kennari síðan árið 2004, eða í 16 ár, þrátt fyrir að hafa útskrifast 

sem kennari árið 2007. Fyrsta veturinn árið 2004 var hún umsjónarkennari í 1. bekk og 

sagðist hafa látið það duga og færði sig rakleitt yfir á unglingastig. Við hlógum aðeins af því 

og taldi ég það vera góðan tímapunkt til þess að byrja viðtalið formlega. 

4.2.1 Umsjónarkennari og bekkjarstjórnun: Vellíðan og virðing 

Helga var ekki lengi að svara fyrstu spurningunni sem sneri að hlutverki hennar sem 

umsjónarkennara. Hún sagði hreinlega að hlutverk hennar sem umsjónarkennari væri að 

vera fulltrúi krakkanna og bætti við: 

... að passa upp á að þau séu í þannig umhverfi að þau geti náð góðum árangri og 

liðið vel á sama tíma ... eða ná sínum besta mögulega árangri og líði vel á sama 

tíma. 

Það verður að teljast mikilvægt að umsjónarkennari hafi þetta að leiðarljósi líkt og Helga. 

Helga var beðin um að lýsa góðri bekkjarstjórnun en að hennar mati ríkir góð bekkjarstjórnun 

þegar kennari er í góðum tengslum við nemendur þannig að það sé gagnkvæm virðing þeirra 

á milli. Hún talaði einnig um hlutverk nemenda og þeir hafi áhrif á bekkjarstjórnun ásamt 

kennaranum. 

Krakkarnir geri sér grein fyrir hlutverkinu sínu og kennararnir líka ... að kennari 

nái með aðstoð krakkanna að skapa þannig umhverfi að þau geti einbeitt sér að 

náminu. 

Þá sagði hún að það skipti öllu að ná góðri bekkjarstjórnun því annars gerist ekki neitt. Þá átti 

hún við námið, þ.e. að það gerist voðalega lítið í námi þegar kennari nær ekki góðri 

bekkjarstjórnun. Það væru vissulega einhverjir nemendur sem eru sterkir námslega sem 

myndu sinna sínu: 

... en þá eru alltof margir sem að bara dóla og eru ekki að klára það sem þau 

þurfa að klára ... eru ekki að ná að læra það sem að þau vilja og geta lært. 

Aðspurð að því hvað hún leggi áherslu á til þess að ná góðri bekkjarstjórn þurfti hún ekki 

að hugsa sig neitt um og sagði einfaldlega: 

Að þekkja krakkana og virðingu ... að þau beri virðingu fyrir mér og að ég beri 

virðingu fyrir þeim og hlusta ... þau hlusta á mig og ég hlusta á þau. 
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Þegar ég spurði Helgu hvaða aðferðir ganga verst til þess að ná góðri bekkjarstjórn varð 

hún hugsi í smá stund og þurfti greinilega að fara einhver ár aftur í tímann til þess að sækja 

svarið. Hún talaði um að valdboð í eina átt þætti henni skelfilegt, þ.e. þegar kennarinn gargar 

og lætur eins og hann sé yfir aðra hafinn í kennslustofunni. Með slíkri aðferð væri alveg hægt 

að ná þögn, sagði Helga, en maður nær aldrei neinni samvinnu með nemendum sem kennari 

þarf til þess að bekkurinn sé virkur.  

Þú getur alveg látið krakkana þegja en þú virkjar þau ekki í náminu eða í neinu ef 

þú ert bara að skipa þeim fyrir. 

Kennarinn sem gargar var áhugavert og þarft umræðuefni svo það var tekin ákvörðun um að 

bregða örlítið út af viðtalsrammanum. Helga hafði þetta að segja um slíkan kennara:  

... hann segir þeim bara allt hvað þau eiga að gera og þau eru svona óvirk ... gera 

kannski það sem þeim er sagt að gera en fara ekkert út fyrir og eru ekkert að taka 

til sín og eru ekkert að þú veist ... finna enga innri hvöt til þess að sinna náminu. 

Úr því að Helga leggur mikla áherslu á að það líði öllum vel í kennslustofunni og það ríki 

gagnkvæm virðing á milli hennar og nemenda var áhugavert að heyra hvernig andrúmsloft 

hún kýs að hafa í sinni kennslustofu. Hún sagði strax að hún vildi hafa þægilegt andrúmsloft 

þannig að öllum líði vel og nefndi í kjölfarið nokkra aðra þætti sem skipta máli: 

Ekki stress, ekki streita, ekki óöryggi ... skipulag ... það verður að vera skipulag 

þannig það viti allir að hverju þeir ganga ... en á sama tíma létt þú veist þannig að 

það verður að vera hægt að hlægja og svona. 

Hún talaði að lokum aftur um virðingu og að henni finnst þetta alltaf snúast um hana, að þú 

verður að vera virðingu bæði sem nemandi og kennari.  

4.2.2 Samskipti, traust og tengsl: Óformleg samskipti og persónuleg tengsl 

Samband Helgu við nemendur er mjög gott í flestum tilvikum að hennar sögn. En hvernig 

nær hún góðu sambandi við nemendur? 

Tala við þau ... hef áhuga á þeim ... hlusta á það sem þau eru að segja ... ber 

virðingu fyrir því sem þau eru að segja en svara þeim jafnframt heiðarlega ... lýg 

ekki að þeim og ég held þau viti það þú veist að ég segi bara satt... já bara traust, 

hreinskilni, heiðarleiki, virðing. 

Aftur nefndi hún virðingu og virðist það vera hennar rauði þráður. Aðspurð hvort henni þætti 

mikilvægt að eiga gott samband við nemendur kom hún með áhugavert svar. Hún sagði að 
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maður væri ömurlegur kennari ef maður ætti ekki gott samband við nemendur og að maður 

gæti ekki kennt. Ég greip þetta svar á lofti og spurði hvort hún hafi upplifað að einhverjum 

kennurum þætti það ekki eins mikilvægt að eiga gott samband við nemendur. Hún svaraði 

því játandi og bætti við:  

... sumir fatta ekki hvað þessi persónulega nálgun skiptir miklu ... en ef maður 

hugsar til baka til þeirra kennara sem maður lærði mest hjá þá eru það þeir sem 

maður tengdist ... þeir sem vissu hvað maður hét og vissu hvað maður gat. 

Helga sagðist fara þær leiðir sem hún nefndi áðan þegar hún var spurð út í hvaða leiðir hún 

færi til þess að tengjast nemendum, þ.e. að tala við nemendur og sýna þeim áhuga og að 

sjálfsögðu virðingu.  

Líkt og Jórunn sagði í hennar viðtali nefndi Helga að viðbrögð hennar við 

hegðunarvandamálum væru misjöfn og færi eftir einstaklingunum sem eiga í hlut. Hennar 

viðbrögð færu mikið eftir því hver orsökin og uppsprettan er og hún sagði að það væri 

mikilvægt að þekkja nemendurna til þess að geta brugðist við slíkum vandamálum. Að 

hennar sögn er stundum hægt að leysa hegðunarvandamál með því að fjarlægja viðkomandi 

nemanda strax úr umhverfinu og spjalla við hann í rólegheitum og önnur vandamál er 

hreinlega hægt að tækla inni í kennslustofu einfaldlega með húmor. Eftir smá umhugsun 

bætti hún við: 

Sko fyrsta sem að ég hugsa yfirleitt þegar það eru hegðunarvandamál það er 

pínulítið að reyna að einangra vandamálið ... finna hvað það er og reyna að koma 

í veg fyrir að það smiti út frá sér, að það skemmi fyrir hinum. 

Helga talaði um að ef um gróf hegðunarvandamál er að ræða þá færir hún þá sem eiga í hlut 

út fyrir stofuna og segist koma og spjalla við þá eftir smá. Síðan klárar hún það sem hún þarf 

að gera með bekknum, kemur þeim af stað í einhverskonar vinnu og fer fram til þess að 

tækla vandamálið. Svo sagði hún að sum hegðunarvandamál væri hægt að leysa með því að 

senda viðkomandi út og hlaupa hring í kringum skólann og hló. Mér fannst þetta áhugaverð 

nálgun í ljósi þess hversu yfirveguð hún er og vildi halda áfram að ræða hennar sýn á 

viðbrögðum við hegðunarvandamálum. Hún sagði að það sem mestu máli skipti er að þekkja 

nemendurna. En fyrst að hennar nálgun á þessi vandamál er þessi ákvað ég að spyrja hvort 

það myndi leysa eitthvað að æsa sig við nemendur. Hún sagðist alveg hafa prófað það og það 

hefur ekki beint virkað. Hún nefndi að það hafi að sjálfsögðu einhver áhrif en að það kæfi 

einungis eldinn og svo kemur hann upp einhvers staðar annars staðar. Þegar bekkurinn sem 

hópur er hátt stemmdur, sagði Helga, þá þarf stundum að æsa sig. Hún bætti svo við: 
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... en þá finnst mér skipta rosalega miklu máli að þau geri sér grein fyrir því að 

það er hegðunin sem að maður er pirraður út af, ekki einstaklingarnir. 

Að hennar sögn er mikilvægt að nemendur átti sig á því að hennar viðbrögð við vandamálum 

sé þeirra vegna, að þetta snúist ekki um hana heldur um hópinn. Í þessu spjalli okkar fórum 

við aðeins út fyrir viðtalsrammann og ræddum um að kennarar ættu auðvitað misjafna daga, 

eins og nemendur og allt annað fólk. Stundum er maður hreinlega illa upplagður í daginn og 

það getur verið ýmislegt sem veldur því, t.d. hausverkur, svefnlausar nætur og einhverskonar 

pirringur. Helga talaði um að nemendurnir virða það mjög mikið ef maður er hreinskilinn við 

þau og segir jafnvel í byrjun tímans að það sé eitthvað að angra þig og það gæti verið 

ástæðan fyrir því að maður sé pirraður. Hún fór síðan enn lengra með þessa umræðu og 

talaði um persónuleg tengsl og hvað þau skipta máli. 

Líka þessi persónulegu tengsl að þau sjá bara „já ókei hann er alveg til í að segja 

mér smá um sitt líf, kannski ég geti sagt honum smá um mitt“ ... þú veist ná 

þessu ... og að þau upplifi að þau þekki mann aðeins betur. 

Hún talaði einnig um svona óformleg samtöl, að þau væru hluti af þessu líka og alveg eins 

mikilvæg.  

Þú ert með á hreinu að þessi er í fótbolta „bíddu var ekki leikur hjá þér um 

helgina?“, „bíddu varst þú ekki að sýna?“ þú veist … „bíddu vá ný klipping“ ... að 

maður viti pínu hvað er í gangi í þeirra lífi ... mér finnst það vera svo stór hluti af 

þessari bekkjarstjórnun, þessari agastjórnun. 

Helgu fannst mikilvægt að nemendur viti að hún sé að spá í því hvað þau eru að gera utan 

skóla og að gefa þeim innsýn í það sem hún er að gera utan skólans. Hún nefndi að þegar það 

gerist þá fatta allir að við erum öll manneskjur og samband kennara og nemenda verður ekki 

eins og samband yfirmanns og undirmanns.  

Eftir þetta áhugaverða spjall sneri ég mér aftur að viðtalsrammanum og spurði Helgu 

hvort henni þætti mikilvægt að nemendur geti treyst sér og hvernig hún fengi þá til þess. 

Hún sagði að það væri mikilvægt að nemendur geti treyst henni og að traust komi ekki 

sjálfkrafa heldur þarftu að vinna þér það inn.  

Ég náttúrlega ítreka og segi þeim alltaf ... bara fer rosalega mikið í það bara eins 

og þegar ég er með umsjón ... byrja alltaf og minni þau reglulega á að ég er ykkar 

þú veist ... það er ég sem er að passa þig hérna í skólanum, þið getið sagt mér 

allt, það er allt trúnaðarmál og ég mun ekki segja neinum það. 
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Hún bætti svo við að hún láti þau samt vita að ef þau eru að stefna sjálfum sér eða öðrum í 

hættu þá þyrfti hún að láta einhvern vita af því. Helga sagði að með tímanum þá byggist upp 

traust og þá vita nemendurnir að það fer ekkert lengra sem þau segja henni og sagði svo: 

... þá gerist þetta svolítið sjálfkrafa ef þú stendur undir því ... en náttúrlega um 

leið og þú ferð að brjóta traustið þá spyrst það líka út og þá er það bara fingurinn. 

Aðspurð að því hvort henni fyndist mikilvægt að geta treyst nemendum sínum svaraði 

hún játandi. En hvernig veit Helga að hún geti treyst þeim? 

Tilfinning ... þú þarft að meta hópinn ... horfa á hópinn ... í hverjum hópi þá eru 

einstaklingar sem þú getur treyst og einstaklingar sem þú getur ekki treyst og svo 

er það bara hópurinn ... hversu sterkur hópurinn er í aðra hvora áttina þú veist. 

Hún sagði í kjölfarið að suma bekki getur maður skilið eftir í stofunni en aðra ekki og hló. 

Þegar ég spurði Helgu hvort hún teldi að jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og 

nemenda vera mikilvægan þátt í skólastarfi sagði hún já og hélt áfram: 

Skólinn er nemendur og kennarar og allt starfsfólkið í kring og ef samskipti á milli 

aðila í skólanum eru ekki í lagi þá verður andrúmsloftið ekki í lagi ... þetta er bara 

vinnustaður. 

Hún tók dæmi um vinnustað þar sem væri rígur á milli deilda eða rígur á milli yfirmanna og 

undirmanna og sagði að það myndi aldrei ganga upp. Alveg eins og í kennarastarfinu, ef það 

er komin togstreita á milli nemenda og kennara þá verður það að hálfgerðu stríði, eins og 

hún orðaði það.  

... þú veist þá eru krakkarnir að gera hluti frekar af því þau eiga að gera þá heldur 

en af því þeim langar til þess ... þá eru þau að ganga frá eftir sig í matsalnum af 

því þau eiga að gera það frekar en „af því maður gengur vel um hérna“ skilurðu. 

Hún sagði að þessi tengsl hefðu fyrirbyggjandi áhrif á agavandamál ásamt því að hafa jákvæð 

áhrif á nám nemenda. Hún nefndi að ef manni líður ekki vel þá lærir maður minna og ef 

maður treystir ekki þá er maður í feluleik. Það skiptir máli að ná þessu trausti þannig að 

nemendur geti t.d. viðurkennt að þeir séu ekki að sinna einhverju í náminu nógu vel. 

... og þú veist þegar það er komið og þau geta sagt þessa hluti upphátt vitandi 

það að ég mun ekki segja „þetta er þér að kenna“ þú veist heldur bara mögulega 

setjast niður með þeim og fara með þeim í nokkrar blaðsíður ... þá er þetta orðið 

að samvinnu frekar en einhver tvö aðskilin hlutverk. 



 

35 

Út frá þessari umræðu vildi Helga fara aðeins út fyrir efnið og talaði um mjög 

áhugaverðan þátt í skólastarfi sem mér finnst mikilvægt að taka fram, þrátt fyrir að það fari 

örlítið út fyrir rammann. Hún sagðist vilja bæta því við að hlutverk skólaliða og 

stuðningsfulltrúa þætti henni mjög vanmetið þegar kemur að skólabrag, sérstaklega 

skólaliða.  

Mér finnst að það ætti einhvern veginn að reyna að virkja þá umtalsvert meira í 

jákvæð samskipti við nemendur og fá nemendur jákvæða með þeim ... af því 

maður sér svo svakalegan mun þegar sambandið á milli skólaliða er jákvætt og 

þegar það er neikvætt. 

Hún tók dæmi úr einum grunnskóla sem hún vann í fyrir nokkrum árum þar sem voru 

skólaliðar sem vöfðu nemendunum um fingur sér, eins og hún orðaði það. Stóru óþekku 

krakkarnir sem voru að gera allt vitlaust í skólanum hjálpuðu þessum tilteknu skólaliðum að 

raða skóm, týna rusl og margt fleira og voru yndislegir við þá. Helga sagði að það þurfti aldrei 

að hafa neinar áhyggjur af agavandamálum í frímínútum vegna þess að skólaliðarnir höfðu 

svo gott lag á þeim. 

Skólaliðarnir þekktu krakkana með nafni og bara áttu góð samskipti við þau ... án 

þess að vera eitthvað að leyfa þeim að gera allt. 

Helga hefur einnig upplifað upplifað aðstæður sem er andstæðan við þessa þar sem 

samskiptin eru öðruvísi. Hún sagði að þá geti allt farið í háaloft. Það skiptir nefnilega svo 

miklu máli að samskiptin séu í lagi og að það sé sama áhersla allsstaðar í skólanum. Til að 

loka þessari umræðu sagði hún: 

Það þarf að horfa á skólann svo mikið sem heild. 

Til þess að enda viðtalið sneri ég mér aftur að viðtalsrammanum fyrir síðustu 

spurninguna. Telur Helga að góð og jákvæð samskipti og traust kennara og nemenda hafi 

raunveruleg áhrif á bekkjarstjórnun: 

Þau eru bekkjarstjórnun ... þú veist þú ert ekkert með góða bekkjarstjórnun 

nema þú sért með traust og jákvæð samskipti af því annars ertu með þetta 

valdboð eða já ... virðingarleysi ... þetta skiptir bara öllu ... þannig já. 

4.3 Arnar – Ekki bara vera svona kennari 

Við Arnar mæltum okkur mót í skrifstofurými sem hann hefur aðgang að þar sem hann sinnir 

öðrum verkefnum en kennslu. Hann hefur verið umsjónarkennari í þrjú ár og mun fara inn í 
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fjórða árið sem umsjónarkennari í 9. bekk núna í haust. Bekkinn þekkir hann vel en hann var 

umsjónarkennari þeirra í 8. bekk líka. Þrátt fyrir að hafa útskrifast sem kennari árið 2017 og 

unnið sem kennari síðan árið 2016 hefur Arnar unnið með börnum og unglingum í mörg ár í 

frístundageiranum.  

Arnar kennir einungis nemendum á unglingastigi og segist finna sig best með þeim. Hann 

á auðveldara með að tengjast unglingum heldur en yngri börnum, að hans sögn. Eftir stutt 

spjall tjáði ég honum að ég ætlaði að hefja viðtalið á að spyrja út í umsjónarkennarastarfið og 

bekkjarstjórnun. 

4.3.1 Umsjónarkennari og bekkjarstjórnun: Jafningjagrundvöllur og létt andrúmsloft 

Um hlutverk umsjónarkennara sagði Arnar það vera fyrst og fremst að vera tengiliður 

nemendanna við skólann og foreldra nemendanna. Hann sagði að nemendur þurfi að geta 

haft einhvern innan skólans sem þau geta leitað til og að hann verði alltaf að vera sá sem er 

til staðar. Hann sagði að það væri einn hluti og að annar hluti væri: 

... að sjálfsögðu að búa til lítið samfélag innan skólans sem er bekkurinn minn og 

mér finnst rosalega mikilvægt að búa til svona teymisstemningu innan hópsins. 

Hann nefndi að það væri mikilvægt að finna leiðtoga innan hópsins ásamt því að finna þá 

sem eru aðeins til baka. 

Ég nota hópefli frekar mikið til að ná þessum anda í bekknum ... og hópefli er líka 

frábær leið til að sjá og finna leiðtogana og hérna ... þá sem eru kannski aðeins 

svona til baka og þá sem maður getur hjálpað. 

Þegar ég bað hann um að lýsa góðri bekkjarstjórnun varð hann hugsi í smá stund, eins og 

hann væri að fara yfir hina ýmsu þætti sem snúa að bekkjarstjórnun í huganum, en sagði svo 

að það væri í rauninni að kynnast nemendunum sem einstaklingum. Að hans mati þarf að 

þekkja einstaklingana til þess að vita hverjir geta tekið þátt í tilteknu verkefni og hverjir ekki 

ásamt því að vita hverjum þú þarft að hjálpa til að bæta sig. Hann sagði að það væri líka 

mikilvægt að nemendur innan bekkjarins þekktu hvort annað eins og kennarinn þekkir þau. 

Þar kom hann aftur að hópeflinu og sagðist nota það mikið ásamt umræðuhópum eða 

umræðuborðum.  

Svo er voða gaman að fara á borðin og hlusta ... alltaf svo gaman að kynnast þeim 

þannig sko af því stundum er einhver sem er endalaust gasprandi og segja þér 

hluti og þú kynnist honum strax sko og svo er einstaklingur þarna úti í horni sem 
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segir aldrei neitt en svo ferðu kannski á umræðuborðið og þar er hann að tala á 

fullu ... þar einhvern veginn kynnistu honum. 

Arnari finnst mjög mikilvægt að ná góðri bekkjarstjórnun en hann sagði að ef hún sé ekki 

til staðar þá verður ekki til þessi heild.  

Ef þau finna sig ekki sem part af einhverjum hópi þú veist þá líður þeim bara verr 

tel ég sko ... eða þá líður þeim ekki eins vel ... þetta teymisdót finnst mér alveg 

rosalega mikilvægt. 

Hann líkti þessari teymisnálgun við fótboltalið og sagði að þegar maður býr til teymi þá 

hjálpast allir að, það er fyrirliði, það er varnarmaður o.s.frv. Arnar leggur mikla áherslu á að 

ná tengslum við nemendur sína til þess að ná góðri bekkjarstjórn. Hann sagði að sumir vilji 

leggja mikla áherslu á að skapa tengsl við foreldrana en að honum þætti meira máli skipta að 

eiga í meiri tengslum við nemendur og bætti við: 

... og ekkert endilega alltaf vera í tíma með þeim þú veist ... það væri voða gaman 

ef maður hefði meiri tíma til að þú veist eins og bara bekkjarkvöld eða einhverjar 

ferðir eða eitthvað svona sem þú ert ekkert endilega að fara í eitthvað námsefni 

eða eitthvað svoleiðis ... heldur kynnast þeim bara svona sem einstaklingar sko. 

Líkt og hjá fyrri viðmælendum virðist tengsl við nemendur skipta miklu máli og að kynnast 

þeim sem einstaklingar.  

Þegar ég spurði Arnar hvaða aðferðir honum þætti ganga verst til að ná góðri 

bekkjarstjórn sagði hann að mæta óundirbúinn í tíma væri mjög slæmt, sérstaklega þegar 

nemendur átta sig á því. Ef þú mætir í óundirbúinn í tíma og ætlar að spila eftir eyranu þá 

missirðu traustið sem kennari, að hans sögn.  

Þá svona missirðu sko traustið sem kennari af því að þau vilja náttúrlega finna 

fyrir því að þú sért einhver svona rock, einhver svona staðfesta sem þau geta 

treyst á skilurðu og ef þú mætir óundirbúinn þá fer líka tíminn oft í eitthvað rugl. 

Til þess að styrkja bekkjarstjórnun enn frekar, samhliða því að kynnast nemendunum sem 

einstaklingum, finnst Arnari mjög gott að skipuleggja sig vel og jafnvel teikna tímann upp 

fyrir nemendum. Hann upplifir að nemendur verði fljótt leiðir á verkefnum ef hann gerir það 

ekki.  

Hann sagðist vilja hafa andrúmsloftið í kennslustofunni mjög létt. Hann vill ekki vera 

strangur en samt þannig að nemendur átti sig á því að það sé einhver rammi í kringum 

hlutina. Arnar vill alls ekki að það sé mikið verið að skamma eða öskra heldur kýs hann 
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rólegra andrúmsloft. Hann vill að nemendur upplifi að þeir megi alveg tala saman og vinna 

saman í tíma og sagði: 

... þeim á ekki að líða eins og það sé að vinna fyrir mig og það sé bara að þau sé 

mætt hérna til að læra þú veist undir einhverjum hershöfðingja skilurðu ... þannig 

að ég vil hafa það mjög létt og ég vil geta talað við þau á svolítið svona 

jafningjagrundvelli sko. 

Slíkt andrúmsloft sagðist hann skapa með því að vera svolítið léttur sjálfur.  

Það er stundum gert grín að mér að ég sé að tala um hluti sem tengjast ekki 

náminu ... að ég sé bara að tala um eitthvað annað og mér finnst gaman að deila 

sögum um sjálfan mig og tala um eitthvað sem hefur gerst eða eitthvað svona. 

Hann sagði að þarna skapist nákvæmlega þessi jafningjagrundvöllur og þau kynnast 

honum sem einstakling og líta ekki lengur á hann sem faggreinakennara eða 

umsjónarkennara.  

4.3.2 Samskipti, traust og tengsl: Virðing og óformleg samskipti 

Arnar sagði að samband sitt við nemendur væri mjög misjafnt, líkt og fyrri viðmælendur, en 

yfirleitt gott. Hann sagðist alveg mega bæta sig í því að ná til krakka sem eru lokaðir fyrir og 

eru þöglir í kennslustundum og að hann ætti oft erfitt með að sýna áhuga á einhverju sem 

hann hefur ekki áhuga á. Það væri hans helsti galli. Svo talaði hann um þá sem hann myndar 

bestu samböndin við: 

Bestu samböndin mín við nemendur eru við þá sem eru ... hvað á ég að segja ... 

þá sem eru svona guttar ... svona gaurar ... já það er svona besta sambandið. 

Þessi punktur er áhugaverður og er hægt að túlka hann þannig að Arnar nái að mynda 

gott samband með strákum sem eiga oftar en ekki erfitt inni í kennslustofu, eru með læti og 

finna sig illa í skólanum. Arnar bætti við að hann hafi aldrei lent í því að eiga slæmt samband 

við nemendur og hann hefur fengið að heyra það frá nemendum að sambandið þeirra á milli 

sé gott og það sé gaman að vera hjá honum í tíma.  

Honum finnst mikilvægt að eiga gott samband við nemendur vegna þess að þá myndarðu 

teymi og þessa liðsheild sem skapar svo góðan bekkjarbrag, að hans sögn. Hann leggur mikla 

áherslu á að það sé létt andrúmsloft og þá þarf maður að vera aðeins meira en bara kennari, 

eða eins og hann orðaði það: 
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Ég er faglegur en ég vil líka geta verið gæinn sem þau leita til eða sem þau geta 

talað um hluti við og eitthvað svona þú veist ... ekki bara vera svona kennari þú 

veist ... þú ert bara faglegur og ekkert annað fattarðu hvað ég á við ... það vantar 

persónulega hlutann af kennslunni skilurðu það þarf líka að vera stór partur af 

þessu. 

Þetta er skemmtilega orðað hjá Arnari; ekki bara vera svona kennari. Maður tengir við 

það sem hann segir án þess að hann þurfi að útskýra það eitthvað frekar. Það eru líklega 

margir sem hafa kynnst því að vera í kennslustund hjá kennara sem er bara svona kennari en 

ekkert meira.  

Arnar tengist nemendum mikið í gegnum hópefli, líkt og hann talaði um fyrr í viðtalinu, 

en líka í gegnum spjall um daginn og veginn. Þá sagðist hann sérstaklega eyða fyrstu 

tímunum í nafnaleiki á nýju skólaári hjá nýjum 8. bekk. Hann fær alla nemendur í 

unglingadeild til sín og því finnst honum mikilvægt að kunna nöfnin þeirra allra. Að hans mati 

er líka mikilvægt að gefa af sér á göngum skólans og tengjast nemendum þannig.  

Ef þú hittir einhvern frammi á gangi og segir „hey Kristján hvað segirðu, hvernig 

gekk þarna“ af því þið voruð að tala um eitthvað í tíma áður ... þá er svo 

mikilvægt að muna eftir þessu tjatti við krakkana þú veist hvað þið voruð að tala 

um og ... af því þá líður þeim eins og þau séu svolítið mikilvæg ... bara „heyrðu 

hann man um hvað ég var að tala, hann er að kenna 300 nemendum“ þú veist. 

Í ljósi þess hve mikið Arnar virðist leggja í það að mynda teymi úr bekknum sínum eða 

liðsheild, eins og hann orðaði það, og hvernig einstaklingum honum finnst hann ná að mynda 

besta sambandið með er áhugavert að heyra hvernig hann bregst við hegðunarvandamálum.  

Ég er með rosalega háan þröskuld fyrir hegðunarvandamálum ... ég hef aldrei 

fundið fyrir þörf til að senda til skólastjóra til dæmis ... ég hef alltaf tekið á málum 

sjálfur og rætt síðan kannski eftir á og þá hefur kannski skólastjóra eða öðrum 

kennurum fundist ég hafa átt að fara lengra skilurðu. 

Hann sagði að eina aðferðin sem hann notar er í raun að færa nemendur til í stofunni. 

Það sitja yfirleitt fjórir saman á borði og ef Arnar verður var við einhverja truflun þá færir 

hann einn nemenda og svo annan ef það gengur ennþá illa að ná vinnufrið. Grófari 

hegðunarvandamál leysir hann yfirleitt með spjalli eftir tíma við einstaklingana sem eiga í 

hlut. Hann segist ekki nenna að öskra og ná þögn eða aga með slíkum aðferðum. 
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Ég nota akkúrat hina aðferðina ... ég stend upp við töfluna og þegi ... það yfirleitt 

tekur svona 30 sek fyrir alla að þagna af því þau átta sig á því bara „bíddu Arnar 

er ekki að tala það er eitthvað skrýtið í gangi.“ 

Eftir þessa dæmisögu mætti halda því fram að Arnar væri búinn að ná þannig tengslum 

við nemendur að þeir viti nákvæmlega að hverju þeir ganga í kennslustund hjá honum. 

Tengslin endurspeglast í þessum 30 sekúndum sem það tekur nemendur til að þagna og átta 

sig á að það er ekki allt með felldu. 

Arnari finnst mjög mikilvægt að nemendur geti treyst sér. Að hans mati verða þeir að 

geta treyst honum fyrir náminu sínu og að þau séu stöðugt að byggja upp einhverja þekkingu 

þannig að þeir viti að þegar þeir fara í áframhaldandi nám, þeir sem það kjósa, þá hafi þeir 

góða grunnþekkingu á námsefninu. Honum finnst líka mikilvægt að nemendur geti talað um 

allt við hann.  

Það er rosalega mikilvægt og rosalega góð tilfinning þegar þú áttar þig á því að 

einhver nemandi treystir þér. 

Hann bætti svo við að það er mikilvægt að geta svarað nemendum rétt þegar þau leita til 

hans og að það bæti alltaf traustið. Arnar sagðist aldrei hafa hugsað út í það hvernig hann 

fengi nemendur til þess að treysta sér en líklega væri helsta ástæðan sú að hann er opinn. 

Líkt og fyrr kom fram þá talar hann mikið um allskonar hluti, m.a. sjálfan sig, og er mjög 

skipulagður. Hann segir að það hafi líklega áhrif sömuleiðis. Hann bætti svo við: 

Ég held það sé mjög langt ferli að vinna traust og það er samblanda af mjög 

mörgu og það er líklegast að kynnast þeim, læra nöfnin ... já þetta skipulag og 

vera svolítið opinn sko.“ 

Það er líklega rétt hjá honum að traust sé langt ferli og samblanda af mörgu en þessir 

þættir sem hann nefnir hljóta að hafa gríðarlega mikil og góð áhrif. 

Arnari finnst einnig mjög mikilvægt að hann geti treyst nemendum sínum og tók dæmi 

um verkefnaskil. Ef nemandi sem hefur brugðist trausti hjá honum áður biður um lengri 

skilafrest á verkefni er mun ólíklegra að hann veiti slíkan frest heldur en ef nemandi sem 

hefur unnið sér inn traust biður um lengir skilafrest. Hann talaði um að það væri einhver 

tilfinning fyrir því hvort maður treysti nemendum eða ekki, alveg eins og í lífinu, eins og hann 

orðaði það.  

Jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda telur Arnar vera mikilvægan þátt 

í skólastarfi.  
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Skólinn er bara eitt samfélag út af fyrir sig og ef þú byggir samfélagið á þessum 

hlutum; jákvæðum samskiptum, trausti og tengslum þá myndarðu einhverskonar 

svona ... eiginlega svona jafningjaviðhorf. 

Hann tók félagsstarfið sem dæmi. Ef þessir þættir eru til staðar þá er svo auðvelt að nýta 

þá til þess að byggja upp góðan skólabrag í gegnum félagsstarf vegna þess að þá eru allir til í 

allt, að hans sögn. Hann bætti við að neikvæðni geti eyðilagt fyrir heildinni. 

Um leið og einhver er farinn að spúa neikvæðum hlutum út um allt og eitthvað 

svona þá smitar það svo rosalega mikið sko og getur eyðilagt mjög mikið út frá 

sér. 

Arnar talaði um að þessir þættir hefðu einnig fyrirbyggjandi áhrif á agavandamál sem og 

andrúmsloftið í bekknum. Hann sagði að ef þessir þættir eru til staðar þá er mun auðveldara 

fyrir nemendur að tala við kennara eða annað starfsfólk og opna sig um einhver vandamál. Í 

sambandi við andrúmsloftið í bekknum tengir Arnar þessa þætti við eitthvað félagslegt, eins 

og undirbúning fyrir árshátíð.  

Ef allir eru til í að taka þátt og allir eru jákvæðir með þetta ... þá eru allir til í að 

taka þátt sem bekkur og eru til í að vinna sem teymi. 

Hann bætti við að honum þætti ekki síður mikilvægt að nemendur innan bekkjarins nái 

upp góðum tengslum og byggi upp traust sín á milli.  

Að mati Arnars hafa jákvæð samskipti og traust kennara og nemenda áhrif á 

bekkjarstjórnun. Máli sínu til stuðnings vísaði hann í dæmisöguna sem hann sagði fyrr í 

viðtalinu þegar hann beitir þeirri aðferð að þegja upp á töflu til þess að fá þögn.  

... þú veist það eru þeir [nemendurnir] sem sussa á næsta mann skilurðu „hey 

Arnar er að bíða, sýndu smá virðingu“ eða „þú veist hvernig hann gerir þetta“ þú 

veist „æj bíddu aðeins, Arnar er að bíða“ ... þannig já. 

Þessir þættir skapa þar af leiðandi gott lærdómsumhverfi að mati Arnars. Hann segir að 

þegar kennari nær þessu trausti þá uppsker hann virðingu og tillitsemi innan 

nemendahópsins.  

Það er mjög jákvætt þegar það er einhver sem á svolítið erfitt með að haga sér … 

ef hann nær að hugsa „ég ætla að hætta að haga mér svona fyrir þennan þarna“ 

þá er hann að sýna honum virðingu. 
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4.4 Jón – Rétta umhverfið er klárlega þetta traust og þessi nánd 

Við Jón hittumst þann 21. júlí árið 2020 í mannlausum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu, 

þar sem hann starfar, enda hásumar þegar viðtalið var tekið. Við byrjuðum á því að ræða 

kennarastarfið en Jón er uppfullur af skemmtilegum sögum og er mjög gott að hlusta á hann 

tala. Hann sagðist hafa verið á fullu í félagsstarfinu fyrstu árin sín sem kennari, enda ungur og 

ferskur á þeim tíma.  

Jón hefur öll sín ár kennt á unglingastigi og telur hann sig hafa verið mjög heppinn með 

það að hafa alltaf verið að kenna elstu krökkunum. Hann segir það líklega gríðarlega erfitt að 

vera til dæmis með 6. og 7. bekk, nema maður sé að kenna þeim mjög mikið. Að hans sögn 

skiptir nándin svo miklu máli og ef maður kennir þeim ekki mikið þá er þetta brekka. Að því 

sögðu hófst viðtalið formlega. 

4.4.1 Umsjónarkennari og bekkjarstjórnun: Vellíðan og persónuleg tengsl 

Eftir örlitla umhugsun sagði Jón að hlutverk umsjónarkennara væri ansi vítt og að maður gæti 

farið ansi víða í þeim pælingum og sagði svo: 

Í grunninn er það að fylgjast vel með nemendum og hugsa vel um þau ... hvernig 

þeim gengur innan skólakerfisins og við það er náttúrlega hægt að beita ýmsum 

aðferðum og til þess að öllum líði vel og allir ná saman þá náttúrlega þarftu að 

gera margt skemmtilegt. 

Jón talaði síðan um allt annan vinkil á hlutverk umsjónarkennara en fyrri viðmælendur 

höfðu gert. Í stuttu máli finnst honum að hlutverk umsjónarkennara sé sömuleiðis að vinna 

sem teymi innan árganga, láta nemendur innan árganga kynnast og gera það sama fyrir alla 

bekki. Það virkar mjög illa, bæði fyrir nemendur og umsjónarkennara, þegar einn af 

umsjónarkennurunum ákveður til dæmis að baka með bekknum sínum en hinir fá ekki að 

gera það. Að mati Jóns skapar það erjur og lélegan skólabrag.  

... mér finnst alveg gríðarlega asnalegt þegar sko ... bekkir sem dæmi eru ekki að 

gera það sama innan árgangs ... það þarf að vera bara svona „gerum eins fyrir 

alla“ ... þá náum við upp góðum anda. 

Hann ítrekaði það samt sem áður að hlutverk umsjónarkennarans ætti að vera númer 

eitt, tvö og tíu að huga að því hvernig nemendum gengur í skólanum, hvernig þeim líður og 

þess háttar. 

Góð bekkjarstjórnun að mati Jóns er að nemandanum líði vel. Hann telur að það sé 

forsenda þess að eitthvað verði gott, þ.e. vellíðan nemenda inni í kennslustofu.  
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... og um leið og þeim fer að líða vel þá getum við sagt sem svo að þá fer maður 

að reyna búa til æskilega hegðun og svona mynstur þar sem þú vilt bara jafnvel 

sem fullorðin manneskja hafa á vinnustaðnum þínum ... og þá þarf náttúrlega að 

ríkja sko jafnrétti og þessi virðing sem allir eru að elta. 

Góð bekkjarstjórnun, segir hann, er þegar hlutirnir eru skýrir. Það eru auðvitað reglur en 

þær eru fáar og skýrar. Jón talaði einnig um öryggi og að með því að leggja sig fram við það 

að kynnast nemendum þá skaparðu öryggi.  

Ég held að góð bekkjarstjórnun sé akkúrat það að allir finna fyrir öryggi, treysta 

kennara og nemendum ... þetta er bara rosalega mikið og gott samspil en þegar 

þú nærð því þá finna allir fyrir þessu öryggi og þá vaxa allir í þessu ... bæði sem 

persónur og sem nemendur. 

Þá talaði hann um að góð bekkjarstjórnun væri lykilatriði í kennslu. Hann nálgaðist þó 

þessa spurningu úr annarri átt en fyrri viðmælendur. Jón sagði að kennarar væru fljótir að 

afskrifa nemendur sem passa ekki inn í þeirra ramma hvað varðar reglur og aga. En oft og 

tíðum blómstra þessir einstaklingar í öðru umhverfi hjá öðrum kennurum.  

Gæti verið að þessi einstaklingur sem fúnkerar ekki vel inni hjá þér ... gæti verið 

að kröfurnar sem þú ert að setja á hann eða aðferðafræðin eða hvernig þú 

nálgast viðkomandi ... að hann sé órólegur yfir einhverri aðferð. 

Þessi nálgun er áhugaverð hjá Jóni en hann segir að kennarar þurfi að vera duglegir að 

lesa í spilin og hugsa með sér hvernig fæ ég alla til þess að vera með. Mismunandi fög kalla á 

mismunandi aðferðir líkt og mismunandi kennarar beita mismunandi aðferðum, að hans 

sögn. En þó að aðferðirnar séu mismunandi til þess að ná góðri bekkjarstjórnun er hún alltaf 

jafn mikilvæg.  

Jón leggur mikla áherslu á að þekkja hópinn og einstaklingana, þarfir þeirra og getu til 

þess að ná góðri bekkjarstjórn. Hann leggur einnig áherslu á að vera ekki með mikið af 

óvæntum hlutum, líkt og hann orðaði það.  

... ég læt ekki einhvern taka spretthlaup sem getur það ekki þú veist ... ég vil ekki 

setja þig í vonda stöðu. 

Að þekkja nemendur sína, þeirra styrkleika og veikleika, kemur í veg fyrir slíkar 

uppákomur. Um leið og tengslin eru komin er hægt að vinna með ákveðna þætti sem þarf að 

styrkja hjá viðkomandi og þá er hann kannski tilbúinn í spretthlaupið. Jón segir það ekki virka 

að öskra mikið og skamma en hann kýs að vera lítið sem ekkert að refsa nemendum.  



44 

Ég er frekar sár yfir því að þú hafir ekki gert eitthvað ... ég geri mistök eins og 

aðrir þannig ég hef ekki stundað það í gegnum mína tíð að refsa einum eða 

neinum fyrir eitthvað sko ... ég frekar bara fer traust og vináttuleiðina og það 

hefur gengið fyrir mig. 

Hann bætti við að eins og í öllu þurfi hans persóna að skína en þá eru meiri líkur á því að 

ná góðri bekkjarstjórn. Maður á ekki að vera að apa eftir öðrum og reyna að vera og gera 

eins og þeir, heldur finna aðferðir sem henta manni sjálfum.  

Ekki reyna að gera hlutina öðruvísi en hentar þinni persónu ... ef þú ætlar að 

banna hluti, bannaðu þá með þeim hætti sem fylgir þér ekki einhverjum öðrum. 

Þessi orð Jóns eru áhugaverð vegna þess að þau eiga við svo margt, ekki einungis 

kennarastarfið heldur lífið sjálft.  

Andrúmsloftið í kennslustofunni vill Jón hafa létt og skemmtilegt, eða frekar nær hlátri en 

hinu, eins og hann orðaði það. Hann telur að nemendur læri frekar þegar hláturinn er nær en 

fjær og segir að gleðin sé lykilatriði. Þá vill hann ekki að andrúmsloftið sé þvingað og að 

óþvingað andrúmsloft inni í kennslustofu hljóti að vera markmið allra kennara. Hann vill að 

nemendur þori að tala við sig og að engum finnist asnalegt að tala við sig. Andrúmsloftið þarf 

að vera opið svo að nemendur þurfi ekki að skrifa niður á blað það sem þeir þurfa að segja 

við hann, bætti hann við.  

... það fyndist mér mjög óþægilegt sko. 

4.4.2 Samskipti, traust og tengsl: Óformleg samskipti og nánd 

Samband Jóns við nemendur segir hann hafa almennt verið gott. Hann telur að nemendur líti 

frekar á sig sem félaga heldur en eitthvað annað og það hafi verið hans nálgun í gegnum 

tíðina, þ.e. að mynda vinatengsl við nemendur.  

Ég vil að börn geti treyst mér og ég vil að börn geti nálgast mig og vilji nálgast mig 

og ég finn það alveg. 

Hann segist gera sér fulla grein fyrir því að þessi nálgun er ekki allra kennara enda verður 

hver og einn að fá að vera hann sjálfur og finna sína nálgun. Að hans sögn tengist Jón frekar 

strákum heldur en stelpum, líklega vegna þess að hans áhugasvið nær frekar til drengja en 

stúlkna. Þá telur Jón að vinatengt samband sé mun skemmtilegra, bæði fyrir kennara og 

nemendur. 
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Það er miklu skemmtilegra, miklu meira gefandi ... þér finnst sjálfum 

skemmtilegra að hitta krakkana þegar þú þekkir þau betur ... þér finnst miklu 

skemmtilegra að kenna. 

Það er auðvelt að trúa þessum orðum og erfitt að mótmæla þeim. Að þessu sögðu finnst 

Jóni að sjálfsögðu mjög mikilvægt að eiga gott samband við nemendur en aftur á móti er 

hann ekki viss um að margir hafi hafi haft það að leiðarljósi í kennslu.  

Þú munt hafa svo mikil áhrif á hegðun barns ... ef þú þekkir það þetta vel þá 

hefurðu ofboðslega mikil áhrif á hegðunina. 

Jón vill meina að óformlegt spjall við nemendur geti komið í veg fyrir allskyns vandamál 

og haft jákvæð áhrif á nemendur. Að bjóða nemendum upp á samtal um allt annað en 

námsefnið er lykilatriði samkvæmt Jóni.  

Þetta tjatt gerir það að verkum að viðkomandi gengur betur inni í tíma hjá mér af 

því að næst þegar honum gengur illa þá er ég miklu nær honum ... þannig þetta 

er lykilatriði sko. 

Hans leið til þess að tengjast nemendum er nákvæmlega þessi, að gefa sig að nemendum 

og vera svolítið mannlegur, hlusta á nemendur og fara þessa vináttuleið, líkt og Jón orðaði 

það.  

Jón þurfti að hugsa sig aðeins um þegar kom að því að ræða viðbrögð við 

hegðunarvandamálum. Hann sagðist ekki vera viss um að boð og bönn leysi slík vandamál. 

Hann hefur í sinni tíð ekki séð það virka að refsa viðkomandi sem á í hlut aftur og aftur.  

Hegðunarvandi er eitthvað sem við þurfum að kafa eitthvað dýpra og um leið og 

þú kannski sýnir viðkomandi skilning þá stundum leysist hann. 

Enn og aftur nefndi Jón að það sé mikilvægt að kennarar séu ólíkir. Ef það er stanslaust 

verið að refsa einhverjum nemanda þá er gott að hafa kennara sem hafa tauminn aðeins 

lausari. Nemandinn verður að geta leitað til einhvers. Ef hann lendir á vegg hjá öllum 

kennurum þá er spurning hvernig fer fyrir viðkomandi.  

Traust er alltaf mikilvægt og vill Jón að nemendur geti alltaf treyst sér. Aðspurður hvernig 

hann fengi nemendur til þess að treysta sér sagði hann dæmisögu frá sjálfum sér. Hann sagði 

frá því þegar einn umsjónarnemandi hans opnaði sig við hann um viðkvæmt mál og treysti 

Jóni fyrir þeim upplýsingum. Hann gaf nemandanum tíma til þess að segja allt sem honum lá 

á hjarta, hlustaði á hann og frestaði því sem hann sjálfur átti að fara að gera, einungis til þess 

að gefa nemandanum sinn tíma. Sagan endaði mjög fallega og sýnir hversu mikilvægt er að 
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gefa nemendum tíma, hlusta á þau og uppfylla traustið sem þau setja á mann. Jón segir að 

það sé ekki hægt að fá neinn til þess að treysta þér nema þú sjálfur sért tilbúinn að gefa 

svona tíma.   

Þannig að mín ósk sem foreldri er sú að ég vona að það sé einhver í skólanum 

sem barnið mitt leitar til ... af því það er bara gríðarlega mikilvægt ... þannig ég 

segi að þetta er lykilatriði ... ef ekki þá hef ég miklar áhyggjur. 

Jóni finnst sömuleiðis mikilvægt að treysta nemendum sínum og benti á að það sé eitt 

það mikilvægasta sem fólk upplifir, þ.e. að því sé treyst. Hann segir að það sé hægt að búa til 

allskonar aðstæður þar sem þú sýnir nemendum traust. Á yngri stigum er það til dæmis 

þegar kennarar leyfa einhverjum nemendum að fara upp á skrifstofu til þess að prenta út 

eða ljósrita fyrir allan bekkinn. Á unglingastigi gæti það verið að lána einhverjum lykil til þess 

að sækja úlpuna sem viðkomandi gleymdi í stofunni. Samkvæmt Jóni er gríðarlega mikilvægt 

að leyfa öllum að finna að þeim sé treyst.  

... ekki bara … „æj hann er svo duglegur hann Nonni, hann er alltaf svo langt 

kominn í stærðfræðinni“ ... þá fer hann alltaf í ljósritunina eða gera allt þetta 

skemmtilega sko ... en Pétur sem alltaf er svo lélegur eða slappur og sljór, honum 

er aldrei treyst. 

Um leið og maður treystir einhverjum þá treystir hann manni meira, að sögn Jóns.  

Þú getur ekki bara haldið að nemendur treysti þér ef þú ætlar ekki að treysta 

þeim. 

Jóni finnst hann geta treyst nemendum fyrir mjög miklu í skólanum. Hann nálgaðist þessa 

umræðu frá áhugaverðu sjónarhorni og benti á að í skólanum er verið að takast á við svo litla 

þætti á miðið við alvarleika lífsins.  

Þú getur treyst þeim nánast fyrir öllu hér í skólanum ... sko ég er ekki að treysta 

þeim fyrir lyfjagjöf á sjúkum manni ... ég er ekki að treysta þeim fyrir því að 

setjast upp í bíl og keyra niður í bæ fyrir mig þú veist. 

Ef nemendur standa ekki undir traustinu þá er einfaldlega hægt að ræða við þá á rólegum 

nótum. Hann segir það mikilvægt að gefa traust og þó að það gangi ekki upp þá er líklegt að 

það hafi haft einhver áhrif vegna þess að nemandinn fann að honum var treyst. Það er 

lykilatriði að gefast ekki upp á nemanda og treysta honum aldrei aftur vegna þess að hann 

stóð ekki undir því í nokkur skipti.  
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Vertu bara duglegur að gefa honum aftur traust og ef hann klikkar sjáðu til þess 

að þú treystir honum bara fljótlega aftur. 

Líkt og Jón nefndi fyrr í viðtalinu þá verður maður að gefa traust til þess að fá traust til 

baka. Hann benti réttilega á að myndun trausts sé ákveðið ferli og þetta gerist ekkert á einni 

viku. Þess vegna er gott ef nemendur fá frelsi til þess að reka sig á vegna þess að 

lærdómurinn af því er svo mikill.  

Jón telur að jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda vera lykilþátt í 

skólastarfi. Hann segir að forsenda þess að barn dafni sé öryggi og vellíðan. Andrúmsloftið 

sem þessir þættir skapa er það andrúmsloft sem við vöxum í vegna þess að ef barn er 

óöruggt þá lærir það ekki.  

Ég get ekki látið einstaklinga bæta sig nema ég búi til rétta umhverfið ... og rétta 

umhverfið er klárlega þetta traust og þessi nánd og þessir hlutir ... og ég get talað 

bara algjörlega út frá börnunum mínum ... þau vaxa í þessu umhverfi. 

Hitt umhverfið, líkt og hann orðaði það, er þvingandi og nemendur upplifa óöryggi. Þegar 

þessi tengsl eru til staðar og þetta andrúmsloft þá eru kennarar og annað starfsfólk 

ómeðvitað og áreynslulaust að draga úr líkum á  agavandamálum, að mati Jóns. Hann bætti 

við að reglur þurfa að vera til staðar en þær þurfi að vera skýrar og ekki beint til þess að refsa 

heldur til þess að vísa fólki rétta leið. Að lokum sagði Jón:  

En ég held að þessir þættir séu svo mikilvægir en gleymast ofboðslega mikið ... ég 

held að þegar þetta andrúmsloft sé ekki til staðar þá nærðu ekki árangri ... þú 

gætir látið einn, tvo dafna en við erum að tala um bekkjarstjórnun ... þetta þarftu 

til að ná henni það er bara þannig. 
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þýðingu góðra samskipta og gagnkvæms 

trausts nemenda og kennara fyrir bekkjarstjórnun og hvaða leiðir kennarar geta farið til að 

byggja upp jákvæð samskipti. Sömuleiðis var tilgangurinn að gefa reynsluminni kennurum 

hugmyndir um hvernig þeir geti styrkt bekkjarstjórnun. Í þessum kafla verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar og þær ræddar  í samhengi við niðurstöður fyrri rannsókna. Þá 

verður viðfangsefnið einnig skoðað út frá kenningunum sem hafðar voru til hliðsjónar, þ.e. 

félagsleg hugræn kenning (e. social cognitive theory) og Uppeldi til ábyrgðar, m.a. til að setja 

þá nálgun sem kennararnir nota í stærra samhengi. Kaflinn er skipulagður út frá 

rannsóknarspurningunum: (1) Hvernig sjá umsjónarkennarar hlutverk sitt í tengslum við 

bekkjarstjórnun? (2) Hvaða aðferðum beita kennarar til þess að mynda traust á milli kennara 

og nemenda? og (3) Hvernig sjá kennarar samskipti og traust sem þætti í að styrkja 

bekkjarstjórnun?. Í síðasta hlutanum eru dregnir saman nokkrir lærdómar af rannsókninni 

ásamt umræðu um rannsóknir sem hægt væri að framkvæma í framtíðinni.  

5.1 Umsjónarkennari og bekkjarstjórnun 

Líkt og fyrr kom fram er bekkjarstjórnun hugtak sem snýr að námsumhverfi, agastjórnun og 

getu kennarans til að halda jafnvægi þar á milli (Gilberts og Lignugaris-Kraft, 1997). Þá heyra 

þættir eins og gott skipulag, undirbúningur og aðgerðir sem fyrirbyggja agavandamál undir 

það sem kalla má árangursríka bekkjarstjórnun (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Um það verður 

ekki deilt að bekkjarstjórnun er mikilvæg, bæði fyrir nemendur og kennara, enda getur 

hvorki nám né kennsla átt sér stað nema umhverfið bjóði upp á það (Marzano, Marzano og 

Pickering, 2003; Allen, 2010).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að umsjónarkennurum finnist 

bekkjarstjórnun mikilvæg. Það er áhugavert að rýna í það hvernig viðmælendur lýsa hlutverki 

sínu sem umsjónarkennari og sjá hvernig það tengist bekkjarstjórnun með einum eða öðrum 

hætti. Niðurstöður sýna að viðmælendur finnst hlutverk þeirra sem umsjónarkennarar vera 

að sjá til þess að skapa gott námsumhverfi fyrir nemendur þar sem þeir geta blómstrað og 

náð árangri. Gott lærdómsumhverfi, líkt og kennararnir tala um, er í raun og veru góð 

bekkjarstjórnun (Allen, 2010). Þeir sáu einnig hlutverk umsjónarkennara út frá þáttum sem 

nefndir eru í Aðalnámskrá grunnskóla (2013), eins og að vera tengiliður við foreldra, vera til 

staðar fyrir nemendur og huga að því hvernig þeim gengur í náminu. Allir viðmælendur 

nefndu samt sem áður að mikilvægt væri að nemendum liði vel. Það ætti að sjálfsögðu að 

vera markmið allra sem vinna í skóla, ekki einungis kennara eða umsjónarkennara. Í ljósi 
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þessara niðurstaðna er áhugavert að rýna í það hvernig viðmælendur lýsa góðri 

bekkjarstjórnun.  

Til þess að ná góðri bekkjarstjórnun, samkvæmt niðurstöðum, þá þarf umsjónarkennari 

að ná trausti nemenda, skapa gagnkvæma virðingu, mynda persónuleg tengsl og láta 

nemendur finna fyrir öryggi. Forsenda þess að nemanda líði vel hlýtur að vera samspil 

fyrrnefndra þátta. Niðurstöður leiða því í ljós að umsjónarkennarar tengja hlutverk sitt við 

bekkjarstjórnun í gegnum líðan nemenda og ennfremur styrkja niðurstöður þá kenningu að 

kennarinn gegnir lykilhlutverki í að ná góðri bekkjarstjórnun (Marzano, Marzano og 

Pickering, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt það að samband kennara og nemenda hafa áhrif á andlega líðan 

nemenda (Alderman og Green, 2011; Murray og Pianta, 2007) og að unglingar læra meira ef 

kennurum er annt um þá (Pianta, Hamre og Allen, 2012) en líkt og fyrr kom fram lögðu 

viðmælendur mikið upp úr vellíðan nemenda sinna með því að gefa sig að þeim og sýna 

umhyggju sem hefur jákvæð áhrif á bekkjarstjórnun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Samskipti 

eru lykillinn að trausti nemenda og geta sömuleiðis fyrirbyggt agavandamál (Padmaja, 2012). 

Með því að rækta samband sitt við nemendur hafa kennarar því bein áhrif á bekkjarstjórnun 

og það er því ekki að ástæðulausu að viðmælendur nefndu þessa þætti, þ.e. traust, öryggi, 

vellíðan og virðing. Líkt og Jón benti á þá er þetta mikið og gott samspil en ef maður nær 

þessu marki að kynnast nemendum þá finna þeir fyrir öryggi og vaxa bæði sem persónur og 

nemendur. Niðurstöður sýna að kennurum finnst samband kennara og nemenda skipta máli 

sem og gagnkvæmt traust þeirra á milli.   

5.2 Aðferðir kennara til að byggja upp traust 

Niðurstöður benda til þess að helsta aðferðin til þess að mynda traust á milli kennara og 

nemenda sé að gefa sig að nemendum. Til þess þarf kennari að kynnast nemendum 

persónulega og þá fara nemendur að finna fyrir því að þeir skipti mann máli. Allir 

viðmælendur leggja mikla áherslu á að þekkja nemendur sína og mynda tengsl við þá. 

Einkenni þessa sambands sem viðmælendur tala um er í stuttu máli að vera mannlegur og 

opinn, eða að vera ekki bara svona kennari, líkt og Arnar orðaði það. Með því að opna sig 

persónulega við nemendur ertu að hleypa þeim nær þér og mynda traust. Það er varla hægt 

að treysta einhverjum sem þú þekkir ekki. Aðferðir viðmælenda til traustmyndunar er 

hæglega hægt að tengja við kenninguna um Uppeldi til ábyrgðar. Jón sagðist t.a.m. gefa 

nemendum traust til þess að ýta undir ábyrgðarkennd þeirra og ef þeir bregðast traustinu þá 

ætti maður að gefa þeim traust fljótlega aftur. Við gerum öll mistök og lærum af þeim. 

Niðurstöður sýna frá sjónarhorni kennara að traust nemenda myndast með persónulegum 

tengslum. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að samband kennara og nemenda hafi jákvæð áhrif á 
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bekkjarstjórnun (Murray og Pianta, 2007; Gregory og Ripski, 2008; Padmaja, 2012; Pianta, 

Hamre og Allen, 2012) en þær hafa einnig sýnt að slíkt samband sé sjaldgæft (Pianta, Hamre 

og Allen, 2012) og að kennarar hafi sjálfir myndað svokallað við-þeir (e. we-they) samband 

við nemendur (Plax og Kearney, 1990; Marzano, Marzano og Pickering, 2003). Þeim 

kennurum sem rætt var við í þessari rannsókn finnst skipta miklu máli að tengjast 

nemendum og rækta sambandið þeirra á milli. Að ná góðum tengslum við nemendur sem 

einkennist af vinskap er að sama skapi gott fyrir kennara og dregur m.a. úr líkum á kulnun í 

starfi (Piwowar, Thiel og Ophardt, 2013; Alter og Haydon, 2017) ásamt því að það er mun 

skemmtilegra að kenna, líkt og fram kom í niðurstöðum.  

Viðmælendur lögðu áherslu á að fyrstu viðbrögð kennara við hegðunarvandamálum 

skipta miklu máli. Ef viðbrögðin eru öskur og læti eru meiri líkur á að vandamálið komi upp 

fljótlega aftur. Þetta samræmist vel í því sem segir í grein Gregory og Ripski (2008) þar sem 

hörð viðbrögð og lausnir kennara við slíkum vandamálum geta haft varanlegar neikvæðar 

afleiðingar fyrir nemendur, m.a. verri frammistöðu í námi og vanlíðan. Viðmælendur í þessari 

rannsókn lögðu áherslu á umburðarlyndi í tengslum við hegðunarvandamál og að beina 

spjótum sínum að vandamálinu en ekki einstaklingnum. Með slíkum aðferðum leysist 

vandamálið og eldurinn slokknar. 

Traust nemenda til kennara sinna hefur fyrirbyggjandi áhrif á óæskilega hegðun nemenda 

og þá hefur samskiptahæfni kennara og viðhorf þeirra gagnvart nemendum einnig áhrif 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2012). Allir 

viðmælendur þessarar rannsóknar sögðust taka á hegðunarvandamálum á rólegum nótum 

og í gegnum góð samskipti. Nokkrir viðmælendur nefndu einnig að þeir væru með fáar en 

skýrar reglur. Samkvæmt rannsóknum virðist það virka vel, sérstaklega þegar reglunum er 

miðlað til nemenda í gegnum samskipti (Alter og Haydon, 2017). Þetta mætti tengja við 

félagslega hugræna kenningu þar sem nemendur vita hvaða afleiðingar það hefur að brjóta 

reglur sem ríkja í kennslustofunni og hegða sér eftir þeim. Að vísu bentu viðmælendur á að 

viðbrögð þeirra væru mismunandi eftir því hvert vandamálið er en samt sem áður var rauði 

þráðurinn samskipti, þ.e. að ræða við þá sem eiga í hlut, hvort sem það er frammi á gangi 

eða eftir kennslustund. Auðvitað eru lausnirnar einnig mismunandi eftir kennurum þar sem 

sumir kjósa að beita harðari aga en aðrir ekki. Arnar sagðist til dæmis vera með mjög háan 

þröskuld fyrir hegðunarvandamálum og sagðist alltaf hafa tekið á slíkum málum sjálfur í stað 

þess að senda til skólastjóra eða beita einhverskonar refsingum. Niðurstöður sýndu að 

enginn viðmælenda hafði þörf fyrir að hækka róminn eða refsa einstaklingum fyrir 

hegðunarvandamál. Það má segja að það sé rétta aðferðin í ljósi þess að í grein Gregory og 

Ripski (2008) kemur fram að þeir nemendur sem upplifa refsingar á borð við brottvísun úr 

tíma eru líklegri til þess að upplifa óánægju og höfnun í skólanum. Í rannsókn Kristínar 
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Aðalsteinsdóttur (2002) leiddu niðurstöður í ljós að hjá flestum kennurum þar sem ríkti 

góður agi fór agastjórnun fram með umræðum og í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og 

Ingibjargar Kaldalóns (2012) nefndu kennarar meðal annars samvinnu og traust sem þætti til 

þess að viðhalda góðum aga. Það rímar við niðurstöður þessarar rannsóknar, þ.e. að góður 

agi viðhelst ekki með einhverjum látum. Líkt og Helga orðaði það þá kæfirðu aðeins eldinn 

með slíkum aðferðum en þú slekkur hann ekki.  

Að mynda traust er langt ferli og samspil margra mismunandi þátta. Öskur, refsingar og 

fjarlægð eru ekki æskilegar aðferðir til þess að mynda traust. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar og fyrri rannsókna sýna að góð samskipti, nánd, virðing og umhyggja eru þættir 

sem mynda traust og upplifa nemendur þar af leiðandi öryggi. Samspil þessara þátta hafa 

jákvæð áhrif á nám nemenda, fyrirbyggjandi áhrif á agavandamál og leiða til góðrar 

bekkjarstjórnunar (Weiner, 1990; Connell og Wellborn, 1991; Skinner og Belmont, 1993; 

Ingvar Sigurgeirsson, 2013; Jung-Sook Lee, 2012; Hamre og Pianta, 2001; Erla Sif 

Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna mjög vel 

hvað traust nemenda til kennara er mikilvægt í augum kennara. Þær varpa einnig skýru ljósi 

á það hversu stórt samspil það er að ná trausti og ennfremur gefa þær góðar aðferðir og ráð 

til þess að mynda traust. Aðferðirnar til þess að mynda traust eru ekki flóknar út af fyrir sig. 

Það sem gerir þær flóknar er að bæði kennarar og nemendur eru ólíkir einstaklingar. Það 

ætti samt sem áður að leggja áherslu á samskiptahæfni kennara þegar kemur að 

kennarastarfinu, því hvað er kennarastarfið annað en samskipti? Með góðum samskiptum 

myndarðu traust, skapar gott andrúmsloft og lærdómsumhverfi og nærð þar af leiðandi 

góðri bekkjarstjórn. 

5.3 Samskipti, traust og bekkjarstjórnun 

Líkt og fyrr kom fram hafa samskipti og traust fyrirbyggjandi áhrif á agavandamál (Padmaja, 

2012) en agastjórnun er eins og gefur að skilja hluti af bekkjarstjórnun (Gilberts og 

Lignugaris-Kraft, 1997; Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999; Wormeli, 2003; Allen, 2010). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að kennarar sjái samskipti og traust sem 

þætti í að styrkja bekkjarstjórnun.  

Ein af meginniðurstöðum rannsóknarinnar er að viðmælendur sammæltust allir um það 

að jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda hefðu jákvæð áhrif á skólastarf 

og þar af leiðandi raunveruleg áhrif á bekkjarstjórnun. Ef þetta er ekki til staðar þá verður 

andrúmsloftið í bekknum í ólagi, nemendum líður illa, haga sér verr og læra minna. Að sama 

skapi sýndu niðurstöður að kennurum þætti líklegra að nemendur myndu aðlaga hegðun sína 

að þessu umhverfi og þar af leiðandi myndi draga úr agavandamálum. Einn viðmælandi 

sagðist t.a.m. nota þá aðferð að þegja upp á töflu ef það væru læti í stofunni þar til 
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nemendurnir sjálfir væru búnir að „sussa“ á hvorn annan.  Þessar niðurstöður styðja við 

félagslega hugræna kenningu sem gengur út frá því að við lærum hegðun í gegnum félagslegt 

umhverfi. Ef umhverfið í kennslustofu einkennist af jafningjaviðhorfi og jákvæðum 

samskiptum er mun líklegra að nemendur aðlagist þessum ríkjandi viðmiðum (Swearer o.fl., 

2014). Þetta hlýtur að vera umhverfið sem kennarar kjósa sér, sem einkennist af 

jafningjagrundvelli þar sem allir, líka kennarar, vita að hverju þeir ganga um leið og þeir 

koma inn í stofuna. Umhverfi þar sem agavandamál þurfa að beygja sig fyrir gagnkvæmri 

virðingu kennara og nemenda.  

Jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda skapa öryggi og vellíðan fyrir 

nemendur. Niðurstöður þessarar rannsóknar ganga í takt við fyrri rannsóknir. Samband 

kennara og nemenda hefur áhrif á andlega líðan nemenda (Alderman og Green, 2011; 

Murray og Pianta, 2007) og skapa gott lærdómsumhverfi sem er lykillinn að góðri 

bekkjarstjórnun (Allen, 2010). Ef virðing er ekki til staðar sem og viðmið um hegðun þá ríkir 

stjórnleysi í kennslustofunni sem er bæði slæmt fyrir kennara og nemendur (Marzano, 

Marzano og Pickering, 2003). Virðing skapast í gegnum traust og traust skapast í gegnum 

samskipti. Ef það á að beita einhverjum aðferðum til þess að fyrirbyggja agavandamál þá 

sýna niðurstöður þessarar og fleiri rannsókna að samskipti og traust eru lykilþættir þegar 

kemur að fyrirbyggjandi aðferðum við agavandamál og hafa þar af leiðandi bein áhrif á 

bekkjarstjórnun. Jafningjaviðhorf þar sem öllum líður vel endurspeglast í góðu 

lærdómsumhverfi.  

Rannsóknir hafa sýnt að taka þarf mið af þörf nemenda til að skipta máli í augum kennara 

í tengslum við hvatningu til náms (Weiner, 1990; Connell og Wellborn, 1991; Skinner og 

Belmont, 1993) og traust nemenda til kennara sinna og jákvætt samband þeirra á milli eykur 

líkurnar á námsárangri (Alderman og Green, 2011; Murray og Pianta, 2007; Pianta, Hamre og 

Allen, 2012; Hamre og Pianta, 2001). Þá hefur einlægur áhugi kennara á nemendum jákvæð 

áhrif á bekkjarstjórnun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Fyrri rannsóknir sýna jafnframt að 

strákar eiga undir höggi að sækja þegar kemur að sambandi við kennara, agavandamálum og 

námsárangri (Hamre og Pianta, 2001; Rúnar Sigþórsson o.fl., 2014). Það var því ákveðið ljós í 

myrkri þegar tveir viðmælenda sögðust tengjast strákum meira heldur en stelpum. Þá gefa 

niðurstöður vísbendingu um að karlkyns kennarar tengist frekar strákum en stelpum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna varðandi 

ofangreind atriði. Viðmælendur sögðu að nám færi ekki fram í umhverfi sem einkennist af 

óreiðu heldur í öruggu umhverfi sem einkennist af trausti og nánd við nemendur. Forsenda 

þess að barn dafni er öryggi og vellíðan. Það hlýtur að mega segja sem svo að þetta umhverfi 

sé gott lærdómsumhverfi. Nám getur ekki átt sér stað ef nemendum líður illa en í gegnum 

samskipti og traust er hægt að mynda ákveðið öryggi fyrir nemendur og þar af leiðandi betri 
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aðstæður til náms (Alderman og Green, 2011; Murray og Pianta, 2007; Allen, 2010). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að kennarar sjá traust og samskipti sem 

lykilþætti í að styrkja bekkjarstjórnun. Þegar þessir þættir eru til staðar þá verður 

lærdómsumhverfi betra, nemendum líður vel og upplifa öryggi og líkurnar á agavandamálum 

minnka sem leiðir að lokum til góðrar bekkjarstjórnunar.  

Traust, vinátta, virðing, væntumþykja og nálægð skiptir máli fyrir bekkjarstjórnun og 

samskiptahæfni kennara ekki síður (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2012). Þá skipta samskipti kennara og nemenda einnig máli, bæði 

formleg og óformleg (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2012) en allir viðmælendur 

þessarar rannsóknar áttu það sameiginlegt að leggja mikið upp úr því að eiga óformleg 

samskipti við nemendur og reyna eftir bestu getu að kynnast þeim persónulega. Að læra 

nöfn nemenda, fara í hópeflisleiki, spjalla við nemendur á göngum skólans, hlusta á þá, gefa 

þeim innsýn inn í sitt líf, spyrja nemendur hvernig gekk að keppa um helgina og margt fleira 

eru allt dæmi um þessi óformlegu samskipti sem skipta gríðarlega miklu máli fyrir 

bekkjarstjórnun. Námið er að sjálfsögðu stór hluti af skólagöngu og þroskaferli nemenda en 

allt sem gerist þess á milli, allt þetta óformlega og óskráða, hefur einnig áhrif. Kennarar geta 

ekki látið nemendum líða vel ef þeir þekkja þá ekki. Kennarar geta ekki skapað öryggi og gott 

lærdómsumhverfi án þess að sýna nemendum einlægan áhuga. Kennarar mynda ekki traust 

án góðra samskipta. Til þess að vera kennari sem er með þetta (e. withitness) (Brophy, 1985) 

þarftu að búa yfir þessari hæfni að geta átt jákvæð samskipti og myndað traust við 

nemendur. Er þá ekki líklegra að þegar þú ert kominn með þetta þá líður þér betur í starfi, þú 

verður öruggari og það verður miklu skemmtilegra að kenna.  

5.4 Ályktanir og lærdómar 

Eftir að hafa framkvæmt þessa rannsókn hef ég öðlast innsýn í reynsluheim 

umsjónarkennara og fengið upplifa hvaða þýðingu samskipti og traust nemenda og kennara 

hafa á bekkjarstjórnun. Bekkjarstjórnun getur verið áhyggjuefni kennara í upphafi þeirra 

starfsferils en þessi rannsókn getur vonandi hjálpað slíkum kennurum eins og hún hefur 

hjálpað mér. Það var virkilega gefandi að ræða við kennarana sem allir voru einlægir í sínu 

máli. Þeir höfðu greinilega gott vald á þessu hlutverki sem snýr að bekkjarstjórnun og leggja 

augljóslega mikið upp úr því að kynnast nemendum sínum og að nemendum líði vel. Það 

sýna þeir með því að gefa sig að nemendum, sýna þeim einlægan áhuga og láta þá skipta sig 

máli. Ljóst er að slík nálgun er mikilvæg og mun ég hafa það að leiðarljósi í mínu starfi sem 

kennari.  

Ef litið er á niðurstöður út frá sjónarhorni félagslegrar hugrænnar kenningar (Swearer 

o.fl., 2014) má sjá að ef lærdómsumhverfi er gott eru meiri líkur á því að einstaklingar sýni 
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hegðun sem passar í umhverfið. Hegðun einstaklinga í umhverfinu hefur áhrif á hvernig aðrir 

hegða sér í sama umhverfi (Swearer o.fl., 2014). Niðurstöður samræmast kenningunni því 

ágætlega. Góð og jákvæð samskipti og traust skapa gott umhverfi og vettvang fyrir æskilega 

hegðun, en eins og fram kom þá þurfa sumir kennarar lítið sem ekkert að hafa fyrir því að fá 

þögn inni í kennslustofu, einfaldlega vegna þess að nemendur hjálpast að við að skapa gott 

lærdómsumhverfi eftir að kennari hefur skapað forsendur til þess. Félagslega umhverfið sem 

kennari skapar hefur áhrif á hegðun nemenda, líkt og félagsleg hugræn kenning gerir ráð 

fyrir.  

Það var einnig mikið samræmi í því sem viðmælendur mínir sögðu við Uppeldi til 

ábyrgðar. Þau sögðust hafa fáar reglur en skýrar og öll voru þau sammála um að öskur og 

læti myndu ekki leysa vandann þegar hegðunarvandamál væru annars vegar. Þá væru 

refsingar engin lausn á vandamálinu og kennurum fannst mikilvægast af öllu að treysta 

nemendum. Þetta endurspeglast vel í ummælum Jóns um að ef nemandi tapaði þessu trausti 

ætti að gefa honum tækifæri til að ávinna sér það aftur. 

Þessi rannsókn gefur góða innsýn inn í starf umsjónarkennara og hvernig þeir sjá 

samskipti og traust sem þætti í að styrkja bekkjarstjórnun. Samt sem áður er ekki hægt að 

alhæfa niðurstöður hennar þar sem viðmælendur voru fáir en til þess að auka áreiðanleika 

svona rannsóknar væri hægt að hafa fleiri viðmælendur og jafnvel beita fleiri aðferðum, eins 

og vettvangsathugunum. Þá væri einnig hægt að auka áreiðanleikann með því að taka viðtöl 

við nemendur og fá þeirra sýn á hvort samskipti og traust skipti máli fyrir bekkjarstjórnun. 

Ljóst er að rannsóknir á bekkjarstjórnun eru mjög mikilvægar. Góð bekkjarstjórnun er 

samspil margra mismunandi þátta en samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda hafa 

þar mikil áhrif. Samskiptahæfni kennara virðist skipta miklu máli til þess að byggja upp traust 

og ná góðri bekkjarstjórnun. Öðruvísi verða aðstæður til náms og kennslu ekki góðar. Í ljósi 

niðurstaðna og fyrri rannsókna væri áhugavert að skoða þetta viðfangsefni út frá sjónarhorni 

nemenda. Íslenskar rannsóknir á þessu sviði mættu halda áfram að skoða bekkjarstjórnun út 

frá nemendum og hvernig þeir sjá samskipti og traust kennara og nemenda sem þætti í að 

bæta lærdómsumhverfi og draga úr agavandamálum. Einn viðmælenda talaði um 

stuðningsfulltrúa og skólaliða og hvernig það mætti virkja þá meira í jákvæðum samskiptum 

við nemendum og tengjast þeim meira. Reynslan sýndi að skólabragurinn og agastjórnun var 

betri þegar skólaliðar og nemendur áttu góð og falleg samskipti. Það gæti verið efni í aðra 

rannsókn en þessi nálgun verður að teljast áhugaverð. Það væri einnig áhugavert að 

rannsaka viðfangsefnið út frá sjónarhorni drengja í ljósi þess að þeir virðast síður tengjast 

kennurum en stúlkur. Mikilvægast er þó að skólasamfélagið sofni ekki á verðinum og hafi 

það að markmiði að huga að vellíðan nemenda, öryggi þeirra og lærdómsumhverfi samhliða 

því að stuðla að góðri menntun. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á þýðingu góðra samskipta og gagnkvæms 

trausts nemenda og kennara fyrir bekkjarstjórnun og hvaða leiðir kennarar geta farið til að 

byggja upp jákvæð samskipti. Rannsóknarspurningarnar sneru að því að draga fram hvað 

kennarar gera til þess að skapa traust milli sín og nemenda, hvernig þeir sjá samskipti og 

traust sem þætti í að styrkja bekkjarstjórnun og hvernig umsjónarkennarar sjá hlutverk sitt í 

tengslum við bekkjarstjórnun. Ennfremur var markmið rannsóknarinnar að gefa nýjum og 

reynslulitlum kennurum, ásamt sjálfum mér, verkfæri í hendurnar til þess að hjálpa til við að 

ná góðri bekkjarstjórn.  

Niðurstöður leiddu í ljós að góð samskipti og gagnkvæmt traust skipta máli og hafa áhrif á 

aðferðir kennarans í bekkjarstjórnun. Jákvæð samskipti og traust leiða til betra andrúmslofts 

í kennslustofunni sem skapar í kjölfarið betra lærdómsumhverfi. Niðurstöður bentu líka til 

þess að umsjónarkennurunum sem tóku þátt finnist öll samskipti skipta máli, hvort sem það 

eru formleg samskipti inni í kennslustofu, óformleg samskipti á göngum skólans eða viðbrögð 

kennara við hegðunarvandamálum. Góð samskipti leiða síðan til gagnkvæms trausts. 

 Fyrirfram var vitað að viðfangsefnið er víðfemt og hægt er að skoða það frá hinum ýmsu 

sjónarhornum. Samskipti alls starfsfólks grunnskóla hafa áhrif á andrúmsloft og skólabrag 

skólans. Það gengur verr að eiga við ýmis mál þegar samskipti starfsfólks og nemenda, 

annars staðar en í kennslustofunni, eru ekki góð. Grunnskólinn er lítið samfélag og það 

gengur allt betur þegar allir ganga í takt, bæði starfsfólk og nemendur.  

Ljóst er að góð samskipti og traust á milli kennara og nemenda eru lykilþættir til þess að 

ná góðri bekkjarstjórnun. Kennarinn spilar þar lykilhlutverk enda stýrir hann umferðinni inni í 

kennslustofunni. Með því að gefa sig að nemendum, sýna umhyggju og að honum sé ekki 

sama þá er kennari sjálfkrafa að skapa betra lærdómsumhverfi fyrir nemendur og betra 

starfsumhverfi fyrir sjálfan sig. Þetta er allt undir kennaranum komið. Í einu viðtalanna féllu 

orð sem ná mjög vel utan um viðfangsefni rannsóknarinnar: 

Ég get ekki látið einstaklinga bæta sig nema ég búi til rétta umhverfið ... og rétta 

umhverfið er klárlega þetta traust og þessi nánd. 

Við gerð þessa verkefnis hef ég öðlast ómetanlega þekkingu sem mun nýtast mér í þeirri 

vegferð að verða góður kennari. Þegar ég lít til baka eru bestu grunnskólakennararnir þeir 

sem ég tengdist persónulega. Ekki kennararnir sem voru fjarlægir. Nemendur vilja skipta máli 

í augum kennara, þeir vilja frelsi til þess að gera mistök og aðstöðu til þess að bæta sig. 

Spurningin er einfaldlega sú hvort kennarinn sé tilbúinn að skapa þetta umhverfi.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

• Hvenær útskrifaðist þú sem kennari?  

• Hversu lengi hefurðu verið umsjónarkennari?  

• Á hvaða skólastigi kennirðu? 

• Hvað myndir þú segja að hlutverk þitt væri sem umsjónarkennari?  

• Hvernig myndir þú lýsa góðri bekkjarstjórnun? 

• Hversu mikilvægt finnst þér að ná góðri bekkjarstjórn? 

• Hvað leggur þú áherslu á til þess að ná góðri bekkjarstjórn? 

• Hvaða aðferðir finnst þér ganga best til þess að ná góðri bekkjarstjórn? En verst? 

• Hvernig andrúmsloft viltu hafa í kennslustofunni? 

• Hvernig er samband þitt við nemendur? 

• Finnst þér mikilvægt að eiga gott samband við nemendur? 

• Hvaða leiðir ferðu til þess að tengjast nemendum? 

• Hvernig bregst þú við hegðunarvandamálum?  

• Finnst þér mikilvægt að nemendur geti treyst þér? 

a. Hvernig færðu nemendur til að treysta þér? 

• Finnst þér mikilvægt að geta treyst nemendum þínum? 

a. Hvernig veistu að þú getir treyst þeim? 

• Telur þú að jákvæð samskipti, traust og tengsl kennara og nemenda vera mikilvægan 

þátt í skólastarfi? 

a. Hvers vegna? 

b. Hefur það áhrif á andrúmsloftið í bekknum? 

c. Hefur það áhrif á agavandamál? 

d. Á hvað hafa þessir þættir áhrif? 

• Telur þú að góð og jákvæð samskipti og traust kennara og nemenda hafi raunveruleg 

áhrif á bekkjarstjórnun? 

a. Hvernig? 
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Viðauki B: Póstur til umsjónarkennara 

 

Góðan dag 

Ég heiti Andri Már Magnason og er framhaldsnemi í kennslu samfélagsgreina við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Þessa dagana vinn ég að lokaverkefni mínu til M.Ed. 

prófs. Verkefnið er rannsókn á bekkjarstjórnun sem byggist á viðtölum við umsjónarkennara. 

Ég er að leita að viðmælendum og vildi athuga hvort þú gætir gefið þér tíma til þess að hitta 

mig og verða hluti af þessari rannsókn. Ég áætla að viðtalið taki hámark eina klukkustund. 

Spurningarnar snúa að bekkjarstjórnun og tengslum þínum við nemendur.  

Endilega láttu mig vita hvort þú hefur áhuga og tíma til þess að taka þátt í þessu verkefni.  

 

Bestu kveðjur, 

Andri Már  


