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Ágrip 
Lokaverkefni þetta til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræði er tvískipt. Meginhluti 

verkefnisins er handbók fyrir kennara sem ber heitið Fleiri en 50 aðferðir sem reynst 

hafa vel í kennslu. Handbókinni til stuðnings er fræðileg greinargerð sem ber heitið 

Góð bekkjarstjórnun og mikilvægi hennar.  

Handbókinni, sem inniheldur sjö kafla, er ætlað það hlutverk að auðvelda starfandi 

kennurum og kennaraefnum að finna hugmyndir sem henti í starfi hverju sinni. Hún er 

gefin út í tilraunaútgáfu í þetta sinn en vonast er til þess að hugmyndir og kaflar verði 

fleiri í næstu útgáfu. Það er von höfundar að handbók þessi verði innlegg í umræðu 

um aga- og bekkjarstjórnun, leiði til frekari vakningar í þeim efnum og stuðli þar með 

að betri líðan barna og kennara í skólasamfélaginu. 

Í greinargerðinni er farið yfir mikilvægi bekkjarstjórnunar í ljósi rannsókna, umræða 

um jákvæðni í skólastofunni og hve mikil áhrif kennari geti haft við að skapa góðan 

bekkjarbrag. Farið er yfir menntun kennara og ólíkar hugmyndir þeirra um skólastarf. 

Að lokum er farið yfir rök fyrir því að gera handbók af þessu tagi og hagnýtt gildi 

hennar. 
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Inngangur 
„Líklegast höfum við öll heyrt... það eina sem dugar og bregst aldrei er að rassskella krakkann 

við og við.” (Helga Hannesdóttir, 1996, bls. 47). 

Maðurinn hefur komist að því að til þess að samfélag manna gangi vel þarfnast 

samfélagið reglna sem þegnarnir fara eftir. Maðurinn elur afkomendur sína upp eftir 

reglum samfélagsins, sem oft eru mismunandi á milli menningarheima og einnig á 

milli samfélaga. Það sem telst eðlilegt á einum stað gæti talist óeðlilegt annars staðar, 

en öll samfélög hafa reglur af einhverju tagi. 

Helga Hannesdóttir (1996) hefur bent á að kenningar manna á Íslandi hér áður fyrr um 

uppeldi barna og hegðunarvanda hafi byggst á tveimur meginstoðum. Kristinni 

siðfræði annars vegar og siðfræði Íslendingasagna hins vegar. Samkvæmt Helgu settu 

uppalendur oft á tíðum reglur sem voru ósveigjanlegar, samhengislausar, ærumeiðandi 

og urðu oft frekar til þess að æsa barnið til mótþróa. Eftir rannsóknir snemma á 20. 

öldinni á orsökum hegðunarerfiðleika þróuðust nýjar aðferðir við að aga börn. Þær 

aðferðir hafa að miklum hluta þróast að tilstuðlan skipulags skólakerfis sem sett hefur 

reglur til þess að móta þegnana að reglum samfélagsins.  

Á Íslandi er uppeldið vanalega sameiginlegt verk heimilis og skóla eins og getið er 

um í Aðalnámskrá grunnskóla.  

Almenn menntun skal fela í sér að leggja, í samvinnu við heimilin, rækt við heilbrigði 

og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf 

og umhverfi. (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2006, bls. 8) 

Í 2. grein reglugerðar nr. 270/2000 um skólareglur í grunnskóla segir að hver 

grunnskóli skuli setja sér skólareglur sem skylt sé að fara eftir. Skólastjóri, kennarar, 

aðrir starfsmenn, nemendur og forráðamenn þeirra skuli í sameiningu kosta kapps um 

að starfsandi og skólabragur í skólanum sé sem bestur og eigi skólareglur að stuðla að 

því. Forsendur góðs starfsanda séu vellíðan, gagnkvæmt traust, virðing og samábyrgð 

allra í skólasamfélaginu. (Menntamálaráðuneytið, 2000) 

Í þessari ritgerð verður fjallað um mikilvægi góðrar bekkjarstjórnunar, bornar verða 

saman ólíkar leiðir að jákvæðri hegðun hjá nemendum, reynt að varpa ljósi á hvernig 
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kennarar ná fram jákvæðni í nemendahópnum. Einnig er sagt frá framkvæmd og 

hagnýtu gildi þeirrar handbókar er fylgir ritgerð þessari en hún ber heitið Fleiri en 50 

aðferðir sem reynst hafa vel í kennslu. 
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1. Mikilvægi bekkjarstjórnunar 
Ein af grundvallarréttindum nemenda eru þau að hafa vinnufrið í skólanum þannig að 

þeir geti náð sem bestum tökum á náminu og að kennslan nýtist þeim sem best. Því 

þarf að leggja mikla áherslu á að skapa góðan vinnuanda í hverjum skóla og í 

einstökum bekkjardeildum. (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti, 2006, bls. 21) 

Skólastarf skal undirbúa nemendur undir starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og að starfa 

undir reglum samfélagsins. Kennarinn verður að skapa umhverfi sem gerir nemendum 

kleift að læra og starfa í öruggu og hlýju umhverfi. Marzano (2003) telur að góð 

bekkjarstjórnun sé grunnurinn að því að kennsla geti farið fram. Í bekk þar sem engar 

reglur gildi og lítil virðing sé borin fyrir samnemendum eða kennara fari nám ekki 

fram. Til þess að geta einbeitt sér að námi verði nemandi að hafa öryggistilfinningu og 

vita til hvers sé ætlast af honum.  

1.1. Góð bekkjarstjórnun í ljósi rannsókna 
Nelson, Martella og Galand (Marzano, 2003) hafa bent á að hver rannsókn Gallup á 

fætur annarri um viðhorf fólks til almenningsskóla í Bandaríkjunum sýni sláandi 

niðurstöður. Þar komi fram að mesta áhyggjuefni fólks varðandi skólakerfið sé skortur 

á aga innan skóla. En agi er ekki eins á milli bekkjardeilda og margir kennarar ná 

fram góðum aga í sínum nemendahópi ár eftir ár en öðrum mistekst það mikilvæga 

verk. Oft hafa komið upp vangaveltur um hvaða eiginleika kennari þurfi að hafa til 

þess að stjórna sínum nemendahópi af list og ná fram því besta hjá nemendum sínum. 

Brophy og Evertson (Marzano, 2003) gerðu rannsókn á bekkjarstjórnun þar sem 68 

kennurum var skipt í tvo hópa. Í fyrri hópnum voru þrjátíu kennarar með nemendur 

sem höfðu skarað fram úr námslega en í seinni hópnum voru kennarar sem ekki náðu 

eftirtektarverðum árangri með nemendur sína að mati rannsakenda. Rannsóknarefnið 

var í raun hver munurinn væri á framúrskarandi kennurum og miðlungs kennurum. 

Góð bekkjarstjórnun kom alltaf upp á yfirborðið í rannsókninni sem stór hluti 

árangursríkrar kennslu. Í niðurstöðum sínum sögðu Brophy og Evertson m.a: 

Við höfum fjallað mikið um niðurstöður okkar varðandi mikilvægi góðrar 

bekkjarstjórnunar. Mikilvægasti punkturinn að hafa í huga er að nánast allar 

rannsóknir um árangursríka kennslu segja að góð bekkjarstjórnun skipti öllu máli um 

gæði kennslu. Af þessum sökum eru stjórnunarhæfileikar kennarans mikilvægir í allri 



 6 

kennslu. Kennari sem er óhæfur um góða bekkjarstjórnun er mjög ólíklegur að áorka 

miklu í kennslu (Marzano, 2003, bls. 5). 

Stjórnunarhæfileikar kennarans skipta öllu máli í góðri bekkjarstjórnun samkvæmt 

þessum niðurstöðum. En til þess þarf kennari að vera vel skipulagður, útdeila 

verkefnum við hæfi hvers og eins og fylgjast vel með hegðun og samskiptum 

nemenda. 

Barbetta, Norona og Bicard (2005) telja að það sé fyrst og fremst ábyrgð kennarans að 

hjálpa nemendum að læra og það sé erfitt í óskipulögðu umhverfi þar sem engar 

reglur gildi. Kennarar hafi töluverð áhrif á hegðun nemenda sinna sérstaklega ef unnið 

er í samvinnu við fólk á heimili barnsins. Þau telja að óhlýðni nemenda sé lærð 

hegðun sem gerist af mismunandi ástæðum og starf kennarans sé að koma auga á 

óhlýðnina, greina ástæður hennar og kenna viðeigandi hegðun í staðinn. Eigi 

möguleiki að vera á því þurfa kennslutæki að vera sveigjanleg og fjölbreytt til þess að 

koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. Það dugar þó ekki í öllum tilfellum til að 

halda aga á heilum nemendahópi. Það sem nemendur þurfa og vilja einnig eru skýrar 

reglur í skólastofunni og að vita hvernig brugðist verði við ákveðnum atvikum. Helga 

Hannesdóttir (1996) hefur bent á að agi sé nauðsynlegur í uppeldi barna og að 

sérhvert barn þarfnist leiðbeiningar og stjórnunar. Það að gefa börnum fullkomið 

frjálsræði til eins og alls sé alvarleg yfirsjón. Þetta frelsi geti haft í för með sér 

vanrækslu og með því sé of mikil ábyrgð lögð á herðar barna sem hafa ekki nægilega 

þekkingu né dómgreind til þess að axla þá ábyrgð. Of mikill agi sé síst betri kostur því 

hann geti valdið minnimáttarkennd og leitt til öryggisleysis. 

Það sem hefur reynst hvað best í því að ná fram góðum aga er gott samstarf við 

foreldra barnsins. Mikilvægt er að kennari ræði við foreldra um þær leiðir sem hægt 

væri að fara ef agavandamál komi upp. Barbetta, Norona og Bicard (2005) telja að 

foreldrar og kennarar sem vinni saman myndi öfluga heild og það sé á ábyrgð kennara 

að byggja upp þetta samband. Það sé hægt að gera með því að ræða við foreldra, ekki 

aðeins þegar barnið hagar sér illa, heldur einnig þegar það stendur sig vel og viðhalda 

þannig jákvæðum samskiptum við foreldra. 

Það sem hefur hindrað kennara í því að leita sér aðstoðar með erfið mál er sú 

einangrun sem í kennarastarfinu felst. Hargreaves (1994) segir að flestir kennarar 

kenni ennþá einir, bakvið luktar dyr, í einangruðu umhverfi skólastofunnar. Þessi 
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einangrun kennara geri það að verkum að þeir heyri lítið hvað samstarfsfélagar  eru að 

gera, sem kemur í veg fyrir að þeir fái þá hvatningu og stuðning sem nauðsynlegur er. 

Einangruðum kennurum hætti við því að halda agavandamálum fyrir sig. Í dag er 

þessi einangrun þó að minnka og skólinn að verða opnari. Samvinna kennara er 

algengari og upplýsingaflæðið betra. Sem dæmi má nefna að í Norðlingaskóla er verið 

að byggja nýtt skólahúsnæði, eftir hugmyndafræði skólans þar sem áhersla er lögð á 

samkennslu árganga, opnar skólastofur og að nokkar bekkjardeildir deili námsrými. 

Með þessu er verið að reyna að koma í veg fyrir að kennarar einangrist og styðji hvern 

annan þess í stað.  

Grossman (Barbetta, Norona og Bicard, 2005) telur það að stjórna bekk sé meira 

krefjandi nú en nokkru sinni áður. Margir kennarar standi frammi fyrir fjölmennari 

bekkjum, nemendum sem koma frá heimilum sem eru undir miklu álagi og 

fjölbreyttari nemendahóp ef litið er til námslegar getu, bakgrunns og menningar. Það 

virðist þó vera að með réttum aðferðum sé hægt að koma til móts við nemendur og ná 

fram því besta í hverjum og einum. Til þess þarf samvinnu kennara innbyrðis sem og 

samvinnu heimilis og skóla. 
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1.2. Hvernig ná kennarar fram jákvæðum viðhorfum í 

skólastofunni? 
„Nemendur okkar eru óendanlega meira virði en fögin sem við kennum þeim.” 

-McCarty, M. (e.d.). 

Þegar gengið er inn í skóla eða nemendahóp fær maður oft tilfinningu fyrir skóla- 

og/eða bekkjarbrag. Það er einhver tilfinning, oft óútskýranleg, sem viðkomandi fær 

án þess að tala við nokkurn mann. Í þeim skólum sem jákvæð viðhorf ríkja er oft lítill 

agavandi. En hvort fylgir hverju? Er lítill agavandi vegna jákvæðra viðhorfa eða eru 

jákvæð viðhorf vegna lítils agavanda? 

Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) hafa bent á að samkvæmt 

rannsóknum sínum sé það góður skólabragur og jákvæð viðhorf til nemenda og 

foreldra sem einkenni þá skóla þar sem hegðunarvandi er minnstur eða starfsfólki 

finnst það hafa góð tök á hegðun nemenda. Agavandamál eru mismunandi á milli 

skóla og því verðugt að velta fyrir sér hvað skýri þann mun. Erling Roland 

(1996/2001) segir að skýringa sé sennilega helst að leita í innra ástand kennarahópsins 

ásamt því hvernig skólastjórnendur taki á hegðunar- og agavandamálum. Óljósar 

vinnureglur og venjur ásamt neikvæðum bekkjaranda geti ýtt undir agavandamál 

innan skólans. Umsjónarkennari hafi mikil áhrif á þann anda sem ríki og þróist á 

meðal nemenda. Oft heyrist að einn bekkur sé betri en annar og í sumum skólum séu 

betri nemendur með færri agavandamál og er það oft útskýrt með ýmsum ástæðum, 

öðrum en stjórnun kennarans og stefnu skólans. Það sem Roland (1996/2001) segir 

m.a. er að í öllum skólum séu nemendur sem búi við slæm uppeldisskilyrði eða eigi 

við mikla námsörðugleika að etja. Þessum nemendum sé sérlega hætt við ef hegðunar- 

og agavandamál eru ekki tekin nægilega föstum tökum. Hann telur ennfremur að skóli 

sem einkennist af hlýjum samskiptum geri nemendum auðveldara fyrir og þeim líði 

betur. Þessi hlýlegu samskipti auki um leið líkur á stöðugleika í kennarahópnum og 

bæti félagsleg skilyrði nemenda.  

Það er vandmeðfarið að stjórna nemendahópi því einstaklingarnir innan hans hafa 

ólíkar væntingar og koma úr ólíku umhverfi þar sem mismunandi reglur gildi. 

Kennari þarf að finna hina gullnu meðalleið, finna jafnvægi í nemendahópnum og 

gefa öllum nemendum þann stuðning sem þeir þurfa.  
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Veik stjórn kennara stuðlar að neikvæðu hegðunarmunstri eða andrúmslofti í 

bekknum. Að sama skapi má ætla að of mikil eða þrúgandi stjórn stuðli einnig að 

neikvæðu andrúmslofti (Roland, 1996/2001, bls. 8). 

Helga Hannesdóttir (1996) bendir á að vel fram settur agi leiði til nánari tengsla og að 

aukin áhersla á innri aga barna og sjálfstjórn sé af hinu góða. Það sé mikilvægt að 

viðhalda þessum innri aga og halda góðum samskipum við heimilin í leiðinni. Börn 

þurfa samfellu í aga og það skapar vandamál ef ein regla gildir í skólanum en ekki 

heima fyrir. Þess vegna er mikilvægt að kennarar og foreldrar eigi góð samskipti eins 

og Elín Thorarensen (2006) hefur bent á. Hún segir að reynsla og rannsóknir sýni að 

þeir foreldrar sem þekki skóla barnsins síns vel og eigi góð samskipti við kennara þess 

öðlist betri skilning á kennarastarfinu og beri meiri virðingu fyrir því starfi sem unnið 

er innan skólans. Virðing foreldra gagnvart skólanum geti haft mikil áhrif á það hve 

mikla virðingu nemendur bera fyrir kennara sínum og skólastarfinu. Þessir foreldrar 

eru einnig jákvæðari gagnvart því að vinna með kennaranum að lausn vandamála sem 

upp koma. Samstarfið sé mikill stuðningur við starf kennara og því til mikils að vinna 

að koma á jákvæðum og góðum samskiptum. Það er foreldrasamstarf, samvinna 

starfsfólks og umhyggja fyrir hvoru öðru sem mynda jákvæðan skóla- eða 

bekkjarbrag. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns (2006) sáu það í 

niðurstöðum rannsóknar sinnar að í skólum þar sem jákvæður skólabragur var mestur 

nefndi starfsfólkið þætti eins og traust, vináttu, virðingu, væntumþykju og nálægð sem 

mikilvægan grundvöll góðra samskipta. Jákvætt viðhorf til nemenda virðist skipta 

höfuðmáli við að skapa góðan skólabrag. Þessi jákvæðu viðhorf kennara til nemenda 

hafi m.a. endurspeglast í áherslu á að hlusta eftir röddum nemenda og komið fram 

með afgerandi hætti í skólastarfinu. 

Umsjónarkennari er lykilmanneskja í skólastofunni og getur með réttum 

viðbrögðum og fyrirbyggjandi aðferðum myndað jákvæð viðhorf og virðingu. 

Samkvæmt niðurstöðum Rolands (1996/2001) segir hann að umsjónarkennari geti náð 

umtalsverðum árangri í tengslum við agavandamál með því að ræða um jákvæða þætti 

í fari nemenda. Kennari geti með öðrum orðum minnst sérstaklega á það þegar 

nemandi er til fyrirmyndar og eigi að gera það á sem eðlilegastan hátt innan 

bekkjarstarfsins svo allir heyri. 
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Í góðum bekk eru góð öfl virkjuð, skýrar reglur og jákvæð viðmið. Kennari getur ýtt 

undir að slíkt andrúmsloft skapist og um leið fyrirbyggjandi aðstæður gegn einelti og 

öðrum hegðunarvandkvæðum (Roland, 1996/2001, bls. 28). 
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1.3. Er góð bekkjarstjórnun meðfæddur eiginleiki? 
„Í hvert sinn sem ég hitti kennara verð ég auðmjúkur því mér finnst við ætlast til svo 

mikils fyrir svo lítið”.  

-McGraw, P. (e.d.). 

Þegar við hugsum til baka um bestu kennara sem við þekkjum og aðferðir þeirra var 

það oft þannig að þetta virtist meðfætt og þeim eðlilegt. Þeir höfðu gott lag á 

bekknum, en svo virtist sem það gerðist án þess að þeir hefðu mikið fyrir því. Eru 

þessir kennarar sem stjórna sínum nemendahópi af mikilli list, án sjáanlegrar 

áreynslu, með meðfædda hæfileika eða áunna með menntun sinni og reynslu? 

Marzano (2003) segir að sem betur fer sé svarið við þessu það að hægt sé að verða 

góður bekkjarstjórnandi með því að kunna réttu aðferðirnar, vita hvenær á að nota 

hvaða aðferð og hvernig. Með þetta í huga er vert að skoða rannsóknir á starfi kennara 

miðað við reynslu í starfi. Árið 1976 rannsökuðu Moskowitz og Hayman (Marzano, 

2003) upphaf skólaársins hjá 14 reynslumiklum kennurum og 13 óreyndum kennurum 

sem voru að hefja kennslu í fyrsta sinn sem útskrifaðir kennarar. Þeir óreyndu gáfu sér 

lítinn tíma í að setja reglur og fara yfir viðurlög við óæskilegri hegðun. Reynslumiklir 

kennarar eyddu hins vegar stórum hluta fyrstu daga skólastarfsins í að fara yfir þessa 

hluti og gerðu það einnig á mjög skipulagðan hátt. 

Menntun kennara skiptir sköpum fyrir skólastarf, en oft er þeirri spurningu velt upp 

hvort menntun í aga- og bekkjarstjórnun skipi nægilega stóran sess í því námi. Árið 

1998 bentu Nelson, Martella og Galand (Marzano, 2003) á óþægilega staðreynd í 

niðurstöðum rannsóknar Gallup á almenningsskólum í Bandaríkjunum. Þar kom fram 

að kennarar teldu sig ekki nægilega vel undirbúna til þess að takast á við óæskilega 

hegðun nemenda. Cotton (Marzano, 2003) hafði, hátt í áratug áður, tekið eftir þessu í 

rannsókn sinni en þar kom í ljós að einungis helmingur kennslustunda færi í kennslu 

og hinn helmingurinn færi í að fást við hegðun nemenda. 

Rannsóknir Borg og Ascione frá 1982 (Marzano, 2003) sýna mikilvægi þess að kenna 

árangursríka bekkjarstjórnun í kennaranámi. Í rannsókninni var 34 

grunnskólakennurum skipt í tvo hópa. Annar hópurinn, tilraunahópurinn, fékk kennslu 

í árangursríkri bekkjarstjórnun en hinn ekki. Í ljós kom að nemendur kennara í 

tilraunahópnum sýndu færri hegðunarvandamál og lögðu meiri rækt við námið en 
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nemendur kennara í hinum hópnum. Þetta sýnir að með aukinni fræðslu sé hægt að 

skapa betri bekkjaranda, öruggara umhverfi fyrir nemendur og kennara, auka áhuga á 

námi og draga verulega úr tíðni agavandamála nemenda í kennslu. 

Ingvar Sigurgeirsson (2003) bendir á að e.t.v. séu 90 vikur ekki nægilegur tími til þess 

að mennta kennara þannig að þeir geti með faglegum hætti tekið á þeim fjölmörgu og 

ólíku viðfangsefnum sem bíða þeirra. Ingvar tekur dæmi af umsjónarkennara á 

miðstigi grunnskóla, en krafa er gerð um að hann geti miðlað um fimm til átta 

námsgreinum. Ingvar segir enn fremur: 

Auk kunnáttu í greinunum þarf hann að hafa kennslu- og námsmatsaðferðir vel á 

valdi sínu, þekkja og geta beitt kennslutækni, kunna bekkjarstjórnun og að halda aga, 

kunna að kenna blönduðum nemendahópum, hafa góða þekkingu á sértækum 

námsörðugleikum, kunna að taka á samskiptavandamálum, einelti og áföllum í 

nemendahópnum og geta átt gefandi og uppbyggileg samskipti við nemendur, 

foreldra og samstarfsfólk (Ingvar Sigurgeirsson, 2003). 

Með þessu, stysta kennaranámi á Vesturlöndum, eigi nýútskrifaður kennari að geta 

tekist á við öll þau fjölbreyttu og krefjandi viðfangsefni sem upp komi í daglegu starfi 

og sinnt öllum nemendum sínum af alúð og umhyggju. Vægast sagt miklar kröfur 

lagðar á herðar einni manneskju. 
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1.4. Ólíkar leiðir að æskilegri hegðun nemenda 
„Það eru ekki til erfiðir nemendur, aðeins nemendur sem vilja ekki vinna eftir þínu 

höfði”. 

-Revell, J. og Norman, S. (e.d.). 

Ekki eru allir kennarar sammála um hvaða leið sé best til þess að halda stjórn á bekk. 

Sumir kennarar hafa margar og flóknar reglur, aðrir fáar og stuttar. Til eru kennarar 

sem spila bekkjarstjórnina af fingrum fram, sumir halda aganum með umbunum en 

aðrir með refsingum. Þetta fer allt eftir því hvað hentar hverjum kennara, hvaða 

aðferðir hann aðhyllist og hvernig honum finnst best að takast á við þau verkefni sem 

koma upp hverju sinni. Góð bekkjarstjórn hlýtur að vera eitt það mikilvægasta sem 

kennari getur sinnt. Hann verður að geta skapað öruggt námsumhverfi fyrir nemendur 

sína svo hægt sé að uppfylla aðra þætti Aðalnámskrár grunnskóla. 

Í könnun Merrett og Wheldall (1990) á meðal kennara komust þeir að því að allir 

kennarar sem rannsóknin náði til voru sammála um að það hefði betri áhrif að hvetja 

nemendur frekar en að skammast. Í framhaldi af þessu ákváðu þeir að athuga með 

nánari rannsóknum hvort kennarar beittu hrósi eða skömmum oftar. Rannsóknin var 

gerð á 128 kennurum sem kenndu 5-11 ára gömlum börnum. Skráð var niður hve oft 

nemendur voru skammaðir og hve oft þeim var hrósað í kennslu. Niðurstöðurnar voru 

að yfir heildina voru kennarar mun jákvæðari gagnvart námsárangri og hrósuðu frekar 

en að skamma í 3 af 4 tilfellum. Þegar hegðun nemenda var skoðuð kom hins vegar í 

ljós að kennarar veittu nemendum fimm sinnum oftar athygli fyrir slæma hegðun en 

góða. Hrós fyrir góða félagslega hegðun kom aldrei fyrir hjá tæplega þriðjungi 

kennara. Nemendum er ætlað að haga sér vel og eru skammaðir ef þeir gera það ekki. 

Það er því niðurstaða þeirra að úrræði kennara í flestum tilfellum við að halda aga sé 

að skamma fyrir óæskilega hegðun frekar en að hrósa fyrir æskilega hegðun. Góð 

hegðun sé talin hið eðlilega og ekki verðlaunuð með hrósi þegar hún er sýnd. 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á hvaða áhrif hrós og refsingar hafa á börn. 

Hagan bendir á (Sprague, 2005/2008) að rannsóknir hafi sýnt að þeir kennarar sem 

reiði sig á refsingar, t.d. skammir og gagnrýni, og jafnvel brottvísun úr kennslustofu 

nái ekki jafn góðri stjórn á bekk og þeir sem beiti uppbyggjandi aðferðum. Það er 

algengt að einblína á refsingar til að binda enda á óviðeigandi hegðun, en nemendur 
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sem sýna erfiða hegðun eru mun líklegri að ná viðunandi árangri í námi ef þeim er 

kennd færni sem eykur möguleika þeirra á að geta unað og starfað í skólanum. 

Samkvæmt ofangreindu ætti því hluti af góðri bekkjarstjórnun að vera að refsa ekki 

fyrir óæskilega hegðun heldur að kenna nemendum viðeigandi hegðun þess í stað. Öll 

hegðun, góð eða slæm, hefur ástæðu að baki sér. Ef litið er aðeins á hina óæskilegu 

hegðun en ekki tekist á við ástæðu hennar er ávinningur aðeins tímabundinn. Það 

hlýtur að vera nauðsynlegt að hafa nemendur með í ráðum þegar reglur og viðurlög 

við brotum eru ákveðin. Líklegra verður að teljast að nemendur fari eftir reglum sem 

þeir voru með í ráðum við að setja frekar en reglum kennara eða skóla sem settar voru 

án samráðs. 
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2. Rök fyrir handbók af þessu tagi 
Í skólastarfi er mikilvægt að kennari hafi í pokahorninu aðferðir til þess að nota við 

aðstæður sem koma upp, undantekningalítið, daglega hjá hverjum kennara. Í námi og 

á vettvangi leitaði höfundur að bók á íslensku sem innhéldi hugmyndir sem 

raunverulega væru notaðar í skólastarfi. Aðferðir sem væru einfaldar og hefðu gildi 

fyrir kennara, en ekkert nægilega bitastætt fannst. Sú ákvörðun var því tekin í 

framhaldi af því að höfundur skyldi setja saman handbók fyrir kennara sem gerði 

árangursríkar aðferðir kennara aðgengilegri fyrir kennaraefni og starfandi kennara. 

2.1. Framkvæmd handbókar 
Við framkvæmd handbókar var leitað á náðir reyndra kennara á Íslandi sem gott orð 

fór af varðandi aga- og bekkjarstjórnun. Spurningalisti var sendur út til 18 starfandi 

kennara í fjórum skólum á Íslandi. Hugmyndirnar í handbókinni eru að miklum hluta 

sprottnar upp eftir viðtöl við þá um hvað hafi reynst þeim vel í kennslu. Auk þess eru 

hugmyndir frá höfundi, aðferðir frá kennurum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

og hugmyndir sem finna má í kennslufræðibókum.  

Grunnskólarnir sem athugunin náði til voru fjórir og valdir af kostgæfni með tillliti til 

sérstöðu þeirra. Einn skóli með hefðbundnar kennsluaðferðir, annar með mikla áherslu 

á kennslu yngri barna og leiklist, sá þriðji í fámennu bæjarfélagi á landsbyggðinni og 

sá fjórði opinn skóli með opnum rýmum og fjölmennum kennsluhópum. Kennarar 

fengu spurningalista áður en viðtalið var tekið svo þeir hefðu tíma til þess að undirbúa 

sig.  

Kaflarnir sjö í handbókinni eru: Uppröðun á skólastofu, að læra nöfn, að hefja 

kennslustund, að fá hljóð/athygli, að skipta í hópa, að ljúka kennslustund og loks sitt 

lítið af hverju. Hugmyndirnar í þeim síðastnefnda áttu ekki við í fyrstu sex kaflana en 

áttu erindi engu að síður í handbókina að mati höfundar. Það sem kom á óvart var hve 

margir kennarar notuðu svipaðar aðferðir við uppröðun á skólastofu og voru tvær 

aðferðir mest notaðar. Annars vegar svokölluð U-uppröðun og hins vegar 4-6 manna 

hópaborð. Einnig virtist sem kennarar yngri bekkjardeilda notuðu frekar 

óhefðbundnar aðferðir við aga- og bekkjarstjórnun en þeir sem kenndu eldri 

nemendum. Almennt voru viðmælendur uppfullir af áhuga, væntingum og 

hugmyndum um umbætur í skólastarfi. 
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2.2. Hagnýtt gildi handbókar 
Handbókin hefur vonandi hagnýtt gildi og ætti að nýtast starfandi kennurum sem og 

kennaraefnum. Hún ætti einnig að geta gefið starfsfólki í frístundastarfi, 

íþróttaþjálfurum, foreldrum, leikskólakennurum og öðrum uppalendum góðar 

hugmyndir í sínu starfi. Það er trú höfundar að eitt mikilvægasta verk góðs kennara sé 

góð aga- og bekkjarstjórnun og með því að skapa góðan bekkjaranda margfaldar hann 

tækifæri nemenda til náms. Von mín er sú að bókin verði hvatning og innblástur að 

enn betri aga- og bekkjarstjórnun og stuðli þar með að betri líðan barna og kennara í 

skólasamfélaginu. 
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Lokaorð 
Það er ótvírætt að góð bekkjarstjórnun er mikilvægur hluti af árangursríku skólastarfi. 

Framúrskarandi kennarar eru þeir sem hafa góða stjórn á nemendahópnum og skapa 

umhverfi þar sem nemendum líður vel og fá tækifæri til að sýna sínar bestu hliðar.  

Í ljósi þessarar niðurstöðu velti ég fyrir mér hvers vegna kennslu í árangursríkri 

bekkjarstjórnun er ekki gefið meira rými í kennsluskrá Menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Í námi mínu voru aðeins tveir fyrirlestrar tileinkaðir aga-og bekkjarstjórnun 

og voru þeir báðir fluttir í námskeiðinu Nám og kennsla: Inngangur. Auk þess var 

boðið upp á 5 ECTS eininga valnámskeiðið Agi, samskipti og stjórnun í bekkjarstarfi. 

Vissulega er vettvangsnámið æfing í aga- og bekkjarstjórnun en í raun er 

kennaranemum hent í djúpu laugina án mikils undirbúnings í þeim efnum. 

Til þess að uppfylla lagalegar skyldur sínar ber kennara að skapa tækifæri til náms og 

veita nemendum vinnufrið þannig að þeir geti náð sem bestum tökum á náminu. 

Góður bekkjarbragur er algjör forsenda fyrir því að þessi markmið séu uppfyllt og því 

nauðsynlegt að auka þátt kennslu í aga- og bekkjarstjórnun í kennaranáminu. Nú með 

tillögum um lengingu kennaranáms er tilvalið tækifæri til þess að auka hlut aga- og 

bekkjarstjórnun í náminu. 

Vonandi getur handbókin og ritgerðin nýst kennurum og kennaraefnum vel. Sé 

handbókin og innihald ritgerðar notað á réttan hátt ætti það að stuðla að betri líðan 

nemenda og orðið hvatning fyrir kennara að enn betri aga- og bekkjarstjórnun. 
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Fylgiskjal 1 
Spurningalisti til kennara sem sendur var út áður en viðtölin fóru fram. 

 

1. Uppröðun á skólastofu: 

a. Hvernig raðar þú upp í skólastofunni og hvers vegna raðar þú þannig 

upp? 

b. Ertu með einhverjar aðrar útfærslur á uppröðun þegar farið er í 

hópavinnu eða annars konar vinnu? 

2. Að læra nöfn: 

a. Hvaða aðferð reynist þér best við að muna/læra nöfn nemenda? 

b. Hefur þú heyrt um aðrar aðferðir sem kennarar nota? 

3. Að hefja kennslustund: 

a. Hvaða aðferðir notar þú til þess að byrja kennslustund og fá ró í 

bekknum? 

4. Að fá athygli/hljóð: 

a. Hvaða aðferðir notar þú til þess að fá athygli/hljóð? 

b. Ertu með einhverjar aðferðir sem krefjast þess að þú hækkir ekki 

róminn? 

5. Að skipta í hópa: 

a. Hvaða aðferðir notar þú til þess að skipta í hópa? 

b. Hefur þú heyrt um aðferðir annarra kennara sem þú telur góðar og 

alltaf langað að prófa? 

6. Að ljúka kennslustund: 

a. Hefur þú góðar hugmyndir um hvernig hægt er að ljúka kennslustund? 

b. Hvað hefur reynst þér best? 

7. Átt þú í pokahorninu sniðugar aðferðir sem hafa reynst þér vel í kennslu? 

 


