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Ágrip 

Verkefnið fjallar um lífsleikni og samspil þess við aga. Til hliðsjónar völdum við að 

fjalla um PBS/SMT-skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar sem eru tvö algengustu 

agakerfi sem notuð eru í grunnskólum hérlendis. Einnig kynntum við okkur 

Skólapúlsinn, sem er þróunarverkefni innan Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Skólapúlsinn er vefkerfi sem mælir stöðu og líðan nemenda. Við tókum fyrir efni 

Lions-Quest, Að ná tökum á tilverunni, því þar liggur upphaf lífsleiknikennslu. Við 

kynntum okkur hugmyndirnar að baki, annars vegar lífsleikni og hins vegar þeirra 

agakerfa sem við tókum mið af. Sem skilgreiningu á aga fannst okkur viðeigandi að 

fjalla um þá sýn dr. Howards Seeman að agavandi eigi aðeins við um truflun á 

kennslu.  

Til að fá innsýn inn í skólana, ákváðum við að nota eigindlega rannsókn. Við tókum 

viðtöl við skólastjórnendur og völdum til þess fjóra skóla sem hafa mismunandi 

áherslur í agastjórnun. Tilgangurinn var að finna út hvort kennsla í lífsleikni hefði 

áhrif á og styddi við þau agakerfi sem skólarnir væru að nota.  

Sem verðandi grunnskólakennarar vildum við kynna okkur hvernig góð 

bekkjarstjórnun stæði undir velfarnaði nemenda. Við teljum það hollt hverjum 

kennara að kynna sér nokkrar aðferðir við bekkjarstjórnun og hvað þurfi til að skapa 

góðan bekkjaranda. 
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Formáli  

Rannsóknarritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni okkar á vorönn 2010, til B.Ed. 

gráðu frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

Leiðbeinanda okkar Erlu Kristjánsdóttur, lektor þökkum við fyrir skýra og góða 

leiðsögn. 

Að gerð þessa lokaverkefnis komu einnig fjórir skólastjórnendur, okkur var mjög vel 

tekið á öllum stöðum og eiga þeir þakkir skilið fyrri þátttökuna.  

Það er von okkar að þetta verkefni gagnist hverjum þeim sem kýs að kynna sér 

samspil lífsleikni við agakerfi. 

 

Apríl 2010 

Guðný Viktoría Másdóttir 

Jóhanna Gísladóttir 
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Inngangur  

Það er hlutverk skólastjóra að sjá til þess að öllum líði vel í skólanum, jafnt 

nemendum, kennurum, sem og öðrum starfsmönnum (Menntamálaráðuneytið 2008, 

lög um grunnskóla nr. 91, 4:13.gr). Til þess þarf stefna skólans að vera skýr og allir 

starfsmenn þurfa að fara eftir henni.  

Í gegnum námið höfum við fundið hve mikilvægu hlutverki vellíðan gegnir og hve 

góð samskipti, eru stór þáttur í lífinu almennt. Í dag eru tilfinningar og vitsmunir ekki 

lengur aðskild þegar að rætt er um hegðun og vellíðan barna, þar kemur 

hugmyndafræði lífsleikninnar inn með því að stuðla að félagslegri færni.  

Agi er skilgreindur í mjög víðum skilningi. Hlutverk agakerfa er að beina sjónum að 

því hvað sé æskileg hegðun. Með aga er jafnframt verið að segja að ein hegðun sé 

betri en önnur án þess að rökstyðja hugmyndina að baki fullyrðingunni. Lífsleikni 

hefur aðra sýn og fjallar frekar um það hvað skapar góða líðan.  

Þegar kom að því að ákveða uppbyggingu lokaverkefnisins stóðum við frammi fyrir 

því hvort við ættum að skrifa fræðilega grein eða fá innsýn inn í skólakerfið með því 

að taka eigindleg viðtöl. Síðari kosturinn varð fyrir valinu þar sem okkur fannst við 

með því móti fá sjónarhorn á raunverulegar aðstæður. Fyrir valinu urðu fjórir 

grunnskólar að mismunandi stærðargráðu og með ólíkar stefnur. PBS/SMT-

skólafærni er stefna eins af skólunum, einn skólanna notast við Skólapúlsinn en tveir 

grunnskólanna byggja á Uppbyggingastefnunni – Uppeldi til ábyrgðar. Annar 

skólinn hefur nýverið tekið hana upp  en hinn skólinn hefur verið mótandi í því starfi. 

Okkur lék hugur á að heyra hvort og þá hvernig lífsleikni gagnaðist með agakerfum. 

Við útbjuggum spurningalista sem við töldum að gæti varpað ljósi á hvernig samspili 

lífsleikni og aga væri háttað.  

Við leit að skilgreiningu á því hvað flokkast undir agavanda, féllumst við á að 

skilgreining Howard Seeman (Charles 1985, bls.42) væri ein faglegasta skilgreining 

sem við höfum séð. 
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1. Skilgreining Howard Seeman á agavanda 

Skilgreining Seeman á aga er mjög þröng. Hann flokkar eðli hegðunar út frá 

afleiðingu hennar á sitt nánasta umhverfi. Hann nefnir fjórar tegundir truflandi 

hegðunar, a) vandamál sem kalla á sálfræðilegar aðgerðir, b) vandamál sem lúta að 

námi, c) vandamál sem trufla persónu kennarans og d) hegðun sem truflar kennslu. 

Hið síðast nefnda er hið eina sem Seeman flokkar sem agavandamál.  

Skilgreining Seemans á agavanda er eftirfarandi: 

Agavandamál: Hegðun sem truflar eða getur truflað nám annarra nemenda (ekki 

aðeins þess sem truflar) eða starf kennarans (ekki persónulegar tilfinningar 

hans). 

(Charles 1985, bls. 42) 

Samkvæmt greiningu hans á vandamálum sem upp geta komið í skólastofunni nefnir 

hann að flokka þurfi vandann mun ítarlegar og að agi henti ekki í öllum tilvikum. 

Sem dæmi tekur hann fyrir fjórar tegundir truflunar sem flokka megi á eftirfarandi 

hátt: 

A. „Námsráðgjöf / leiðsögn. Vandamál sem kalla á sálfræðilegar aðgerðir.” 

Þetta eru vandamál sem kennarinn getur ekki leyst sjálfur, aðstæður eða aðbúnaður 

nemandans gera það að verkum að nauðsynlegt er að leita eftir utanaðkomandi 

aðstoð. Afleiðingar vandans geta verið tengdar einhverskonar misferli sem þarfnast 

sértækrar meðferðar. 

B. „Nám / menntun. Vandamál sem lúta að námi og hægt er að taka á með 

einkunnum, námsmati, eða betri leiðum til að vekja áhuga.“ 

Í þessum tilvikum bendir Seeman á að lausnin felist ekki í að grípa til þess að aga 

nemandann á stundinni, heldur mikið frekar að benda honum á, í einrúmi, að það 

gagnist honum betur að taka vel eftir í kennslu ætli hann sér að ná t.d. prófi. 

C.    „Kennarinn sem persóna. Vandamál sem trufla kennarann sem persónu ekki 

sem kennara.“ 
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Kennarinn sem persóna getur móðgast vegna framkomu eða fullyrðinga sem 

nemandi lætur frá sér, en eru ekki sem slíkar að trufla aðra en persónu kennarans. 

Þeim vanda þarf kennarinn að taka á með beinum afskiptum við nemandann utan 

kennslutíma, þar sem hann ræðir við nemandann um almenna kurteisi og umgengni 

við aðra. 

D.    „Agavandamál. Hegðun sem truflar kennslu.“ 

Eru síðan þau vandamál sem koma upp í kennslu og trufla kennsluna eða aðra 

nemendur á meðan að á kennslu stendur. Þetta eru hinar raunverulegu aðstæður sem 

þarf að koma til móts við strax (Charles 1985, bls.43). 
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2. Lífsleikni 

Í hröðu samfélagi sem tekur sífelldum breytingum verður kennsla í lífsleikni stöðugt 

mikilvægari. Að rækta mannleg samskipti, efla eigin sjálfstæði og sjálfsmynd er 

hæfni sem börn nútímans þurfa á að halda til að takast á við kröfur samtímans.  

Lífsleikni er skilgreind af Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) á eftirfarandi hátt: 

Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan 

hátt. Sú geta gerir okkur kleyft að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. 

(Life Skills Education for Children and Adolescents in Schools, WHO 

1994). 

 Hugmyndir margra fræðigreina eru kjarninn í lífsleikni. Lífsleikni tekur meðal 

annars til uppeldis- og menntunarfræða, siðfræði, sálarfræði og félagsfræði (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson. 2004, bls. 5).  

Aðalnámskrá 

Samkvæmt aðalnámskrá skal lífsleikni vera kennd að lágmarki í eina kennslustund á 

viku frá og með 4. bekk. Viðmið aðalnámskrár segja þó til um að kennslan megi 

hefjast fyrr, aðeins að frá 4. bekk sé fastur tími í viðmiðunarstundaskrá 

(Aðalnámskrá grunnskólanna 1999, bls. 5). Tilgangur lífsleiknikennslu í 

grunnskólum er að efla alhliða þroska nemandans til að takast á við kröfur og 

áskoranir í daglegu lífi. Kennslan felur í sér að rækta andlegt- og líkamlegt heilbrigði 

sem og sálrænan styrk. Einnig að efla félagsþroska nemenda, styrkja frumkvæði, 

sköpunargáfu, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Með lífsleikni er 

nemandinn búinn undir það að vera þátttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi. Með 

kennslu í lífsleikni skapast tækifæri til að ræða mál sem snerta velferð og líðan 

nemenda sem kunna að skapast í daglegu skólastarfi eða lífinu almennt. Áhersla er 

lögð á að skapa öruggt námsumhverfi sem einkennist af jákvæðri samvinnu og 

stuðningi á milli allra sem starfa innan skólans. Til að ná settum markmiðum í námi 

þurfa nemendur að finna að gerðar séu raunhæfar væntingar til þeirra. Samvinna 

heimilis og skóla þarf að byggja á gagnkvæmu trausti og virðingu, þar sem velferð 
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nemenda er í fyrirrúmi. Frumábyrgð á uppeldi barna er þó ávallt í höndum 

foreldra/forráðamanna (Aðalnámskrá grunnskólanna, 1999, bls. 6-7). 

Lífsleikni nær til margra námsþátta. Kjarni greinarinnar eru námsþættir sem auka 

sjálfsþekkingu og samskipti. Með námsþáttunum er leitast við að hjálpa nemendum 

til að finna fótfestu og tilgang í lífinu til að geta mótað með sér ábyrgan lífsstíl 

(Aðalnámskrá grunnskólanna, 1999, bls. 7). 

Að ná tökum á tilverunni 

Námsefni Lions Quest,  Að ná tökum á tilverunni er sameiginlegt verkefni 

Alþjóðahreyfingar Lionsklúbba og Alþjóðafræðslustofnunarinnar Quest. Útbreiðsla 

þess skapaði upphafið að lífsleiknikennslu í grunnskólum á Íslandi (Erla 

Kristjánsdóttir og fl., 2004, bls. 7). Námsefnið byggir á; ábyrgð, ákvörðunum, 

samskiptum, tilfinningum, að byggja upp sjálfstraust og að setja sér markmið (Lions-

Quest 2000, bls. 3).  

Í ágripi kennarahandbókar námsefnis Lions Quest Að ná tökum á tilverunni, segir að 

börn séu von sérhverrar þjóðar. Annar af mikilvægum mótunaraðila barna er skólinn 

og fellur það í hans hlut, ásamt fjölskyldum að veita ungu fólki leiðsögn í að bera 

virðingu fyrir lífinu, sjálfum sér og öðrum (Lions-Quest 2000, bls. 3). Án stuðnings 

frá mótunaraðilum er líklegra að hegðun ungmenna geti skapað félagsleg vandamál. 

Efling félagslegrar og tilfinningalegrar færni ungmenna dregur úr líkunum á að þau 

leiðist út í andfélagslega hegðun eins og ofbeldi, vímuefnaneyslu og aðra neikvæða 

hegðun. Námsefnið fellur undir sálfélagslega færni, sem í daglegu tali er nefnd 

lífsleikni sem er ungmennum verðmæt auðlind (Lions-Quest 2000, bls. 7). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (WHO) stuðlar kennsla í lífsleikni að 

alhliða heilbrigði, og hvetur stofnunin til þess að hún sé kennd í þeim tilgangi. 

Skilgreining WHO á tíu kjarnaþáttum sem nauðsynlegt er að þjálfa og kenna eru: 

Samskiptahæfni, góða tjáskipti, að ráða við tilfinningar, gagnrýn hugsun, skapandi 

hugsun, sjálfsvitund, samhygð, að taka ákvarðanir, að leysa mál og að ráða við streitu 

(Life Skills Education in Schools, WHO 1997). Góð fjölskyldutengsl teljast til ytri 

styrkleika, gildismat og viðhorf einstaklinga teljast til innri styrkleika. Árif sem 

takmarka ytri styrkleika eru veikleikar sem hindra innri styrkleika og hvetja til 
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óheilbrigðrar hegðunar. Til að draga úr áhættuþáttum þarf námsefni að stuðla að 

jákvæðum þroska. Veikleikaþættir eru meðal annars: Skortur á skýrri stefnu skóla 

varðandi óæskilega hegðun og skortur á væntingum fjölskyldu sem lúta að hegðun 

(Lions-Quest 2000, bls. 9). Ungmenni öðlast félagslega færni þegar þau eru hvött til 

jákvæðrar félagslegrar hegðunar eins og að hjálpa öðrum. Tengslamyndun þeirra við 

heimili, skóla og samfélagið styrkist. Tilgangur námsefnisins er að stuðla að góðri 

samvinnu foreldra, kennara og samfélagsins ungmennum í hag (Lions-Quest 2000, 

bls. 10). Árangursrík færnikennsla skapar jákvætt umhverfi sem styrkir innri þætti 

ungmenna eins og sjálfsmynd, áhuga og vitsmunaþroska. Slík styrking innri þátta 

eykur færni ungmenna til að beita gagnrýnni hugsun, greina og álykta út frá 

umhverfinu sem er ytri styrkleiki. Námsefnið leggur áherslu á fjóra flokka hegðunar: 

sjálfsaga, ábyrgð, dómgreind og sátt við aðra (Lions-Quest 2000, bls. 13-14).  

Hugmyndir Katherine Weare  

Katherine Weare er prófessor við Háskólann í Southampton á Englandi. Hún var 

leiðandi í innleiðingu heilsuvæðingar skóla í Evrópu. Undanfarin ár hefur hún 

einbeitt sér að tilfinninga- og félagsþroska  nemenda, með rannsóknum og ítarlegum 

skrifum. Greinagerð hennar What Works in Promoting Children‘s Emotional and 

Social Competence hefur haft gríðarleg áhrif á þróun verkefnis um tilfinninga- og 

félagsleg áhrif náms á grunnskólanemendur (e. Social and Emotional Aspects of 

Learning (SEAL)). Weare er enn að þróa námsefni í tengslum við námsgreinar skóla 

og SEAL auk þess hefur hún aðstoðað allmargar stofnanir við þróun á verkefnum í 

tengslum við menntun og tilfinningar. Hún er nú að endurskoða gögn um geðheilsu í 

skólum og í framhaldi að þróa gagnagrunn um áhrifaríkar lausnir (Health Promoting 

Schools 2008).  

Í bók sinni, Developing the Emotionally Literate School, fjallar Katherine Weare um 

tilfinningalæsi, sem hæfni til að skilja sjálfan sig og aðra. Að geta skilið og nýtt 

upplýsingar um eigin tilfinningar og annarra af öryggi og brugðist við á þann hátt að 

það hjálpi einstaklingnum sjálfum og öðrum. Hlutverk skólans telur hún vera að 

virkja tilfinningalæsi nemenda (Weare 2004, bls. 2). Eiginleikar tilfinningalæsis eru 

að hafa góðan skilning á sjálfum sér, þar nefnir Weare jákvætt eigið viðmót, bjartsýni 

og að eiga sér framtíð. Um skilning og stjórnun á tilfinningum nefnir hún að 
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einstaklingur þurfi að hafa breitt tilfinningasvið, skilja hvað veldur tilfinningum, geta 

sýnt tilfinningar, hafa getu til að stjórna tilfinningum eins og reiði og hvata, að vita 

hvernig viðhalda megi vellíðan, nota eigin vitneskju til að leysa ágreining og seiglu 

til að vinna úr erfiðri eigin reynslu eða ná sér upp úr erfiðum aðstæðum. Um 

félagslega getu segir Weare að einstaklingur þurfi að geta myndað tengsl við aðra, 

fundið til samúðar, geta miðlað og brugðist við tilfinningum annarra, stofnað til 

tengsla við aðra, verið sjálfstæður og fylginn sér (Weare 2004, bls. 3-4).  

Weare talar um að erfitt sé að sanna á hvaða hátt tilfinningalæsi hafi áhrif almennt. 

Það er nóg til af gögnum en uppbygging þeirra geri það að verkum að erfitt er að 

bera þau saman. Sama máli gegni um rannsóknir á heildstæðum aðferðum þar sem 

tilfinningalæsi er kennt í gegnum lífsleikni. Samanburðurinn er of  huglægur. Þó svo 

matið sé flókið, fjölbreytnin mikil og þar af leiðandi erfitt að mæla þau áhrif sem 

kennsla í tilfinningalæsi hefur á nemendur er ekki þar með sagt að það sé ekki þess 

virði að halda áfram að virkja tilfinningalæsi nemenda (Weare 2004, bls. 12). 

Kannanir bendi þó til þess að í skólum þar sem kennsla í lífsleikni er heildstæð finni 

starfsfólk fyrir betra andrúmslofti í skólanum.  Námsárangur virðist batna, hegðun 

nemenda er betri og viðvera þeirra í skólanum eykst (Weare 2004, bls. 13).  

Heildstæð stefa skóla til kennslu í lífsleikni þar sem kennsluefni er miðað við aldur 

nemenda er árangursríkasta leiðin til að efla tilfinningalæsi þeirra. Sé ramminn óskýr 

er hætta á að eitt leiði á kostnað annars, tískustraumar í kennslufræðum  á kostnað 

hegðunarramma skólans. Það gæti komið fyrir að of mikil áhersla á eitt afmarkað 

svið eins og kennsluaðferðir leiði til þess að kennarar gleymi sér í aðferðunum og 

taki því ekki mið af hegðun nemenda á meðan (Weare 2004, bls. 58-59). 

Flest börn hafa einhverja grunnþekkingu á því hvers konar hegðun er í gildi á 

hverjum stað. Þau hafa lært vissa undirstöðu á heimili og í leikskóla, eins og kurteisi, 

að eiga í samskiptum við aðra. Þessi börn þrífast yfirleitt vel í skólasamfélaginu og 

gengur vel í námi. Önnur börn hafa ef til vill þrifist á slæmri hegðun því með henni 

fái þau athygli og slæm athygli í hugum barna er betri en engin athygli. Vanþekking 

þeirra breytist ekki þó að þau eldist eða byrji í grunnskóla. Þessi árátta þeirra fylgir 

þeim inn í skólasamfélagið þar sem þau eru stöðugt að lenda í útistöðum vegna 

vankunnáttu sinnar í mannlegum samskiptum. Vandinn verður síðan að vanabundnu 
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mynstri sem skólaumhverfið á í erfiðleikum með að glíma við. Sú vitneskja að 

hegðun er lært athæfi er undirstaða þess að hægt er að hjálpa nemendum að bæta 

hegðun sína og losa sig við óæskilega hegðun. Undirstaða vandans er hegðunin en 

ekki nemandinn, vitneskjan auðveldar skólum að skilja á milli nemandans og 

hegðunar hans (Weare 2004, bls. 68).  
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3. Uppbyggingastefnan. Uppeldi til ábyrgðar 

Uppbyggingarstefnan á upptök sín í agalíkani Williams Glasser, The Glasser Model: 

Good Behavior comes from Good Choices (Charles, 1985, bls. 62). 

William Glasser  

William Glasser er fæddur í Cleveland, Ohio árið 1925. Upphaflega var hann 

efnafræðingur, en nam síðan sálfræði og að lokum geðsálfræði. Verk hans Reality 

Therapy: A New Approach to Psychiatry sem kom út árið 1965 varð til þess að beina 

sjónum að nýrri nálgun á hegðunarvanda. Það var síðan eftir að hafa unnið með 

afbrotaunglingum að Glasser ákvað að virkja hugmyndir sínar innan skólakerfisins. 

Hann var þess fullviss að kennarar gætu og ættu að hjálpa nemendum sínum við að 

velja betri leiðir, til að bæta hegðun sína innan skólans. Kennarar ættu aldrei að 

afsaka slæma hegðun, þar sem slæmur bakgrunnur og óviðunandi búsetuskilyrði 

væru ekki undanþága nemenda til að takast á við námsábyrgð og rækta góða hegðun 

innan skólans (Charles, 1985, bls. 62). 

Lykilhugmyndir hans eru: 

1. Nemendur eru vitsmunaverur. Þeir geta stjórnað hegðun sinni.  

2. Gott val endurspeglar góða hegðun. Slæmt val endurspeglar slæma hegðun. 

3. Kennarar verða alltaf að hjálpa nemendum við að velja rétt. 

4. Kennari sem virkilega er annt um nemendur sína tekur engar afsakanir fyrir 

slæmri hegðun gildar. 

5. Sanngjörn afleiðing verður alltaf að fylgja hegðun nemenda, hvort sem hún er 

góð eða slæm. 

6. Bekkjarreglur eru grundvallaratriði, og þeim verður að fylgja. 

7. Bekkjarfundir eru áhrifaríkt tæki til að sinna bekkjarreglum, hegðun og aga.  

(Charles, 1985, bls. 62) 
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Sýn Glassers á hegðun er einföld en kraftmikil/áhrifarík. Hegðun er einfaldlega 

spurning um val. Hlutverk nemandans er að velja rétt og hlutverk kennarans að 

hjálpa nemandanum við að meta hvaða kostir séu góðir. Hann neitar því ekki að fyrri 

reynsla nemenda geti haft áhrif á hegðun þeirra en bendir á að nemendur séu fyrst og 

fremst vitsmunaverur. Nemendur geti þar af leiðandi valið hegðun í samræmi við 

aðstæður, það eina sem þeir þurfi að geta séð, sé að útkoman sé eftirsóknarverð fyrir 

þá. Kennarinn verður að sjá til þess að nemandinn virði hegðun sína viðlits og meti 

hana með tilliti til gildi útkomunnar. Kennarinn viðurkennir engar afsakanir fyrir 

slæmri hegðun, en beinir athyglinni að því sem er ásættanlegt. Kjarni agans er, að 

hjálpa nemendum við að sjá það eftirsóknarverða við rétta hegðun (Charles, 1985, 

bls. 63).   

Skólaganga er í mörgum tilvikum eini kosturinn til að njóta velgengni í lífinu og að 

hljóta viðurkenningu á velgengni. Skólaganga er fyrir hluta nemenda eini 

möguleikinn sem þeir hafa til að njóta sannmælis skil ekki  sem leiðir til 

sjálfsvirðingar. Leiðin til viðurkenningar byrjar með góðum samskiptum við fólk 

sem er annt um mann. Fyrir nemendur sem koma úr ofstækisfullu umhverfi er 

skólinn jafnvel eini staðurinn þar sem finna má einstaklinga sem hafa áhuga á þeim. 

Oftast veita þessir nemendur mótþróa og fyrirlíta kennara, það er því kennarans að 

sýna þolgæði. Ofstækisfullir nemendur geta ekki bætt sig eða sýnt ábyrgð fyrr en þeir 

ná að mynda tengsl við kennarann (Charles, 1985, bls. 63-64). 

Sýn Glassers á hlutverk kennarans í að móta aga er: 

1. Að þrýsta stöðugt á að nemendur sýni ábyrgð. 

2. Að móta reglur sem leiða til þess að bæði bekkurinn og einstaklingar njóti 

velgengni. 

3. Að taka engar afsakanir fyrir slæmri hegðun gildar. 

4. Að hvetja nemendur til að meta gildi hegðunar sinnar sé hún slæm. 

5. Að ákveða hæfilegt viðbragð við slæmri hegðun. 

6. Að framfylgja því að sanngjörn afleiðing fylgi þeirri hegðun sem nemandi 

velur, hver svo sem hegðunin er. 
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7. Að sýna seiglu, að gefast aldrei upp. 

8. Að yfirfara reglulega gildi reglna, ábyrgð og vanda á bekkjarfundum. 

(Charles, 1985, bls. 64) 

Góð hegðun mótast af góðu vali nemenda og segir Glasser að alltaf þurfi að hafa þá 

ábyrgð að leiðarljósi. Nemendur þurfa að lifa með vali sínu, með því að halda 

reglulega bekkjarfundi er verið að halda utan um þær reglur sem bekkurinn hefur sett 

sér. Í gegnum skóladaginn getur kennarinn stuðst við bekkjarreglurnar og það sem 

rætt var á bekkjarfundum. Þessi stöðuga eftirfylgni vill Glasser meina að styðji við 

góða hegðun, þar sem hún er vel valin ákvörðun nemenda og myndar því góð tengsl 

á milli nemenda og kennara (Charles, 1985, bls. 64).  

Glasser leggur áherslu á að reglur séu mikilvægar, sérstaklega fyrir nemendur sem 

hafa átt erfiða skólagöngu. Undanlátssemi frá reglum leiðir til skaða, sem leiðir til 

óvildar, háðs og skorts á virðingu nemandans fyrir kennaranum og öðrum. Reglur 

ættu að vera samdar sameiginlega af kennara og nemendum til að greiða fyrir 

persónulegum markmiðum og markmiðum hópsins. Þær þurfa að vera í samhengi við 

aldur nemenda og vera merkingarbærar. Þær ættu alltaf að styrkja nemendur til náms. 

Stöðugt endurmat á gildi þeirra og verðleikum þarf að vera til staðar og skipta skal 

reglum út sem ekki virðast vera að gera gagn. Nýjum reglum þarf jafnframt að 

framfylgja. (Charles, 1985, bls. 65). 

Samkvæmt Charles (1985) þá bendir Glasser á að til þess að reglur virki megi ekki 

taka neinar afsakanir gildar. Í því sambandi tekur Charles fram að samkvæmt Glasser 

megi flokka afsakanir á tvo vegu. Fyrst nefnir hann skilyrði sem skapast utan 

skólans, þau geti vissulega leitt til agaleysis en megi ekki vera afsökun fyrir agaleysi 

innan skólans. Hið síðara er ábyrgð nemandans, sameiginlegar ákvarðanir innan 

bekkjarins eigi að virða. Virði kennari ekki þessar reglur og afsaki slæma hegðan 

nemanda á einhvern hátt, er hann með öðrum orðum að samþykkja að brjóta megi 

reglurnar. Að sögn Glassers brjóta kennarar, sem virða nemendur sína, aldrei reglur 

bekkjarins (Charles, 1985, bls. 65). 

Þegar nemendur sýna óæskilega hegðun ætti kennari að láta þá meta gildi hennar. 

Með því að spyrja opinna spurninga sem leiða nemandann að því að greina eigin 
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hegðun, verður nemandinn ábyrgur fyrir því hvaða leið hann velur til að bæta sig. 

Geti nemandi ekki valið þarf kennarinn að vera með tvo til þrjá kosti til að velja á 

milli. Afleiðing hegðunar verður að vera skýr. Ef nemandi velur að halda viðtekinni 

hegðun, þarf afleiðingin að vera í samræmi við valið. Velji nemandi að bæta hegðun 

sína þarf afleiðingin að vera honum í hag. Vitneskjan um að hegðun hafi afleiðingu 

sem fer eftir vali nemandans byggir upp skilning nemandans á eigin ábyrgð og vali í 

lífinu. Að geta byrjað upp á nýtt hjálpar nemendum til að ná þroska, virðingu og 

merkjanlegum árangri (Charles, 1985, bls. 66-67). 

Undirstaða agalíkans Glassers eru bekkjarfundir. Hann sér þá sem umræðuvettvang 

fyrir málefni sem varða bekkinn sem heild. Samkvæmt hugmyndum Glassers á að 

nýta bekkjarfundi til að kryfja þau vandamál sem upp koma og leita lausna við þeim. 

Skipulag bekkjarfunda skuli vera lokaður hringur. Glasser mælir með að 

bekkjarfundir séu flokkaðir á þrjá vegu: 

1. Fundir til að leysa úr félagslegum vanda innan skólasamfélagsins, hegðunarvandi 

flokkast sem félagslegur vandi. 

2. Fundir til að ræða námskrá, kennsluleiðbeiningar og nám. 

3. Opnir fundir þar sem rædd eru málefni sem varða líðan og aðbúnað nemenda.  

Markmið bekkjarfunda eru eingöngu að finna vandann og leita hugsanlegra lausna. 

Hlutverk kennarans á, að mati Glassers, að endurspegla viðhorf innan bekkjarins í 

þeim tilgangi að hvetja nemendur til ígrundunar (Charles, 1985, bls. 67).  

Í grein sem Glasser skrifaði í tímaritið Todays Education 1977, tekur hann fram að 

hugmyndir hans um agalíkanið virki eingöngu í umhverfi sem nemendur velji að 

vera í. Það ætti að vera kennurum hvatning til að gera umhverfi nemenda aðlaðandi 

(Charles, 1985, bls. 68). 

Glasser leggur áherslu á jákvæða nálgun, að reglur um æskilega hegðun nemenda séu 

einfaldar, ábyrgð hegðunar er alltaf nemandans og að kennarinn þurfi að hafa vilja til 

að hjálpa nemendum. Jafnframt tekur hann fram að kennarinn eigi aldrei að afsaka 

hegðunarvanda né gefa eftir truflandi hegðun nemenda. Engum ætti að líðast að 

trufla nám annarra (Charles, 1985, bls. 70). 
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Diane Gossen 

Hvað er ég að gera og hvernig get ég breytt því? 

Diane Gossen frá Saskatoon í Saskatchewan í Kanada, kenndi við stofnun Williams 

Glasser Gæðaskólann (e. Quality School) í tuttugu ár (Gossen, 2007, bls.5). Hún 

hefur starfað sem kennari í grunnskólum, sem sérkennari og einnig sem skólastjóri 

sérskóla fyrir nemendur með hegðunarvanda (Gossen, 2006, bls. 191). Í bók sinni um 

uppbyggingarstefnuna: Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga (e. Restitution – 

Self Discipline) segir, að hún hafi þróaði aðferðir sínar við að kenna sjálfsstjórn í 

skólum út frá samtalsmeðferð William Glasser sem hann nefnir Reality Therapy. 

Skólar sem tileinka sér hugmyndafræði uppbyggingarstefnu Gossen eru að efla 

tilfinningaþroska, félagsfærni og siðvit nemenda sinna. Í ljós hefur komið að ýmsar 

síðari tíma kenningar um uppeldi og þroska barna styðja við aðferðir hennar. Í 

bókinni eru nefndar: Kenning Williams Power um sjálfsstjórn (e. Perceptual Control 

Theory). Neikvæð áhrif umbunarkerfis, sem er rannsókn Alfie Kohn og bækur James 

Gilligan um orsakir ofbeldis. Gossen hélt fyrsta námskeiðið á Íslandi um 

uppbyggingarstefnuna í Foldaskóla í maí árið 2000 (Gossen, 2007, bls. 5). 

Til að skilgreina ástæður hegðunar styðst hugmyndafræði Gossen við kenningu 

James Q. Wilson úr bók hans Siðvitið (e. The Moral Sense) þar sem hann greinir 

ástæður hegðunar í þremur stigum. „Fyrsta stig: Að forðast óþægindi eða sársauka. 

Annað stig: Að öðlast viðurkenningu eða verðlaun. Þriðja stig: Að öðlast 

sjálfsvirðingu“ (Gossen, 2006, bls. 27).  

Á fyrsta stigi, er einstaklingur að meta hvaða afleiðingu ákveðin athöfn hefur í för 

með sér. Á öðru stigi, er einstaklingurinn að framkvæma ákveðna athöfn sem hann 

telur að öðrum aðila líki. Á þriðja stigi, er einstaklingurinn að framkvæma 

samkvæmt eigin sannfæringu (Gossen, 2006, bls. 27). 

Í tengslum við hlýðni fjallar Gossen um mörk þess að þóknast öðrum, hversu langt er 

einstaklingurinn tilbúinn að ganga í að láta stýra sér eða þvinga. Hver er það sem 

ákveður hvað hverjum og einum er fyrir bestu?  

Fólk spyr gjarnan: Hvar liggur línan milli þess að stýra og þvinga? Hver er 

munurinn á að hvetja eða neyða einhvern til einhvers? Hvenær verður það að 

vekja áhuga og hvetja til dáða að ýtni og þvingun? Að mana einhvern til 
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einhvers, er það ýtni? Hver er munurinn á gjöf og mútum? Þegar ég spyr á móti: 

Hvenær vaknar sú tilfinning að verið sé að beita ykkur þvingun og þrýstingi? 

svarar fólk með mikilli áherslu: Þegar okkur finnst við ekki hafa neitt val. 

(Gossen, 2006, bls. 21). 

Samkvæmt sjálfsstjórnarkenningunni (e. Control Theory) stjórnast einstaklingar af 

eigin vilja. Hegðun samsvarar þeim hugmyndum sem hver og einn hefur um sjálfan 

sig. Uppbygging sjálfsaga byggir á samtalstækni með það að markmiði að hjálpa 

einstaklingum við að stjórna sér sjálfir. Áhersla er lögð á að velja hver maður vill 

vera en ekki á að hegðun sé til að geðjast öðrum (Gossen, 2007, bls. 25). 

Samtalstæknin ýtir undir ígrundun á eigin mati og gildum, því að einstaklingurinn 

skoði hvers konar áhrif hegðun hans hefur á aðra. Með því móti fá allir aðilar þörfum 

sínum framfylgt (Gossen, 2007, bls. 41). Grunnþarfir einstaklinga eru að: tilheyra, 

hafa áhrif, njóta frelsis, gleði og að lifa af. Þessi vitneskja auðveldar nemendum að 

ígrunda hvaða afleiðingar hegðun þeirra hefur á aðra (Gossen, 2006, bls 84). Í 

uppbyggingu er sjálfsvitund nemenda styrkt með því að láta þá koma með 

hugmyndir að því hvernig best sé að laga vandann. Að laga vandann er ekki að 

ásaka, afsaka, skamma, tuða eða gefast upp. Nemendum eru kynnt þessi fimm 

vonlausu viðbrögð og þau hvött til að leita lausna sem henta öllum aðilum. Leitast er 

við að auka skilning á því að öll breytni hefur tilgang með því að spyrja án þess að 

dæma (Gossen, 2007, bls. 98-99).  

Nemendum er kennt að leita svara við neikvæðum tilfinningum sínum út frá 

ófullnægðri þörf. Kennarinn aðstoðar nemandann við að greina hvort tilfinning gefi 

til kynna skort á grunnþörfum. Með þessu móti dregur úr varnar- og 

sóknarviðbrögðum beggja aðila og athyglin beinist að þörfum þeirra (Gossen, 2006, 

bls. 84-85). 

Hugmyndafræðin styrkir einnig samskipti á milli starfsmanna skólans. Með því að 

vinna að eigin sjálfsuppbyggingu eflast tengslin á milli starfsmanna og nemenda sem 

eykur hæfni þeirra til að vinna sameiginlega að lausn vandamála á ábyrgan hátt. Að 

takast á við vandann myndar traust á milli kennara og nemenda og sem fyrirmyndir 

verða þeir samherjar (Gossen, 2006, bls. 91). 
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Myndin sýnir þarfahring Glassers eins og hann er útfærður í uppbyggingastefnu 

Diane Gossen. Hringurinn sýnir grunnþarfir einstaklinga; ást (umhyggja), vald 

(stjórn), frelsi, gleði og öryggi (Gossen, 2006, bls. 86). 

. 

 

Mynd 1. Þarfahringur William Glasser (Netla 2007) 
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4. PBS/SMT-skólafærni. Stuðningur við jákvæða hegðun  

Agalíkan byggt á B. F. Skinner á upptök sín í atferlisstefnunni, The Neo-Skinnerian 

Model: Shaping Desired Behavior (Charles, 1985, bls. 34).  

B. F. Skinner  

Burrhus F. Skinner var fæddur í Pennsylvaniu árið 1904. Rannsóknir hans á hegðun 

og hegðunarmótun hafa haft gífurleg áhrif á sálfræði og menntun. Hann gagnrýndi 

fyrri hugtök um frelsi og virðingu sem ófullnægjandi, taldi þau úrelt, ónothæf og 

óviðeigandi. Skinner fullyrðir að við séum ekki frjáls til að velja, val okkar sé byggt 

á því sem hefur hent í fortíð okkar, á þeirri styrkingu sem við fengum með fyrri 

aðgerðum. Í stað þess að einblína á frjálst val ættum við fremur að einbeita okkur að 

því að bæta mannlega hegðun almennt. Kennarar hafa haft hag af vinnu Skinners við 

að þróa aðferðir til stjórnunar við að hvetja til jákvæðrar hegðunar nemenda. Verk 

hans hafa verið aðlöguð af fjölda sál- og kennslufræðinga sem amboð til að bæta 

námsfærni og stýra hegðun nemenda (Charles, 1985, bls. 34). 

Skinner gerði aldrei sjálfur líkan af aga fyrir skóla. Til aðgreiningar þá er agalíkanið 

kallað Neo-Skinnerian og er aðlagað að grunnhugmyndum hans (Charles, 1985, bls. 

35). 

1. Hegðun mótast af afleiðingu þess sem gerist eftir að atvikið hefur átt sér stað. 

2. Hegðun er styrkt ef að henni er strax fylgt eftir, með ákveðinni styrkingu. 

Tæknilega er styrking hvatning sem eykur möguleikana á að hegðun endurtaki 

sig. Það er algeng hugsun að styrking sé umbun. 

3. Styrkt hegðun er líklegri til að verða endurtekin. 

4. Hegðun veikist ef henni er ekki fylgt eftir með styrkingu.  

5. Veik hegðun er ólíklegri til að vera endurtekin.  

6. Hegðun veikist ef henni er fylgt eftir með refsingu. Refsing er ekki það sama 

og neikvæð styrking. 

7. Markviss notkun á styrkingu (umbun) mótar hegðun einstaklinga í æskilega 

átt. 
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8. Í upphafi gefur stöðug styrking bestan árangur. Stöðug styrking er þegar 

hegðun er styrkt í hvert sinn sem hún á sér stað. 

9. Þegar tilætluðum árangri hefur verið náð er honum best viðhaldið með 

slitóttri styrkingu, það er að styrking á sér aðeins stað öðru hverju. 

10. Þegar ferlið er notað í bekkjarkennslu er þessi aðferð með styrkingu kölluð 

hegðunarmótun. 

11. Hegðunarmótun er eitt kraftmesta amboðið sem kennarar geta nýtt sér til að 

styrkja æskilegt námsumhverfi og hegðun í bekk. 

12. Hegðunarmótun er nýtt á tvo vegu: 

a) Kennarinn athugar hvernig nemandinn framkvæmir æskilegt athöfn 

kennarinn umbunar nemandanum; nemandinn hefur tilhneigingu til að 

endurtaka athöfnina  

b) Kennarinn athugar hvernig nemandinn framkvæmir óæskilegt athöfn; 

kennarinn annaðhvort hunsar athöfnina eða hegnir nemandanum, síðan hrósar 

kennarinn nemanda sem hagar sér vel; líkurnar á að nemandinn sem hagaði sér 

óæskilega endurtaki athöfnina minnka. 

13. Hegðunarmótun styrkir hegðun með ýmsum hætti. Sem dæmi með kurteisi, 

munnlegum athugasemdum, andlitstjáningu, vinarbragði, grafískum táknum 

eins og stjörnum, afþreyingu eins og frjálsum tíma, frjálsum lestri og samvinnu 

á milli vina; og áþreifanlegri styrkingu eins og mat, verðlaunum og 

viðurkenningarskjölum.  

(Charles, 1985, bls. 35) 

PBS/SMT-skólafærni  

Atferlisstefnan byggir á því að rannsaka eigi sjáanlega og mælanlega  hegðun. B. F. 

Skinner var hugfanginn af rannsóknum á atferli. Með rannsóknum sínum setti hann 

fram þá hugmynd að neikvæðar afleiðingar ákveðins atferlis dragi úr líkum á að 

atferlið endurtaki sig. Aftur á móti ef atferlið hefur jákvæðar afleiðingar aukast 

líkurnar á endurtekningu atferlisins (Aldís Unnur Gunnarsdóttir og Jörgen L  Ping 

2003, bls. 158-159). 
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PBS/SMT-skólafærni er heilstætt stuðningskerfi sem bætir hegðun nemenda með 

einföldum en árangursríkum aðferðum. Kerfið var þróað við Háskólann í Oregon af 

Rannsóknarmiðstöð sérkennsluskrifstofunnar og Landsamtökum um inngrip í  

hegðun og stuðningi. Byggt er á nálgun sem nefnist Stuðningur við jákvæða hegðun 

(Positive behavioral support, PBS). PBS/SMT-skólafærni er heilstætt stuðningskerfi 

þar sem inngripi vegna óæskilegrar hegðunar er beitt á einstaka nemendur, bekki og 

skóla í heild. Starfsfólk er þjálfað eftir stöðluðu kerfi og unnið er í samvinnu við 

fjölskyldur nemenda. Æskilegt er að nota samhliða PBS/SMT-skólafærni annað 

viðurkennt forvarnarkerfi eins og lífsleikni (Sprague og Golly, 2006, bls. 3-4). 

PBS/SMT-skólafærni hvetur til jákvæðrar hegðunar, bætir samskipti, eykur 

félagfærin og dregur úr hegðunarvanda nemenda (Vefur Reykjavíkurborgar, 2008b).  

Markmið með PBS/SMT-skólafærni eru: 

1. Að í kennslu myndist heildstæð stefna með jákvæðri atferlis- og agastjórnun. 

2. Að nemendum, foreldrum og starfsfólki skóla sé ljóst hver viðmið hegðunar og 

náms séu í skólastarfinu. 

3. Að  PBS/SMT- skólafærni sé lagað að styrkleika og menningu hvers skóla. 

4. Að  85% starfsfólks samþykki að ganga  inn í PBS/SMT- skólafærni.  

(Vefur Reykjavíkurborgar, 2008a). 

Í leik- og grunnskólum Hafnarfjarðar sér  þjónustueining PMT-foreldrafærni fyrir 

framkvæmd PBS/SMT-skólafærni og hófst vinnan árið 2002 (Vefur Hafnarfjarðar, 

án ártals, a) 

Það tekur tvö til fjögur ár að innleiða PBS/SMT-skólafærni í skóla. Á 

undirbúningsári, áður en framkvæmd hefst á innleiðingu PBS/SMT-skólafærni, 

vinnur teymi starfsfólks að því að útfæra aðferð sem styður alla nemendur. Settar eru 

reglur um æskilega hegðun nemenda. Reglurnar eru einfaldar, nákvæmar og lýsa vel 

til hvers ætlast er af nemendum. Dæmi um reglur eru; göngum hægra megin, rusl í 

ruslafötu og notum innirödd. Reglur eru settar fram á myndrænan hátt og hengdar 

upp á vegg til að hafa þær sýnilegar. Teymið skoðar einnig hvaða leið hentar við að 

gefa æskilegri hegðun gaum þannig að við það myndist hvatning fyrir nemendur. 

Ýmiskonar táknkerfi/umbunarmiðar hafa verið nýtt af mörgum skólum til 

hvatningar. Þegar ákveðnum fjölda tákna hefur verið náð er félagsleg athöfn 
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skipulögð, svo sem dótadagur eða útileikir. Einnig finnur teymið með hvaða leiðum 

skýr mörk séu sett á sanngjarnan hátt fyrir nemendur. Minniháttar og alvarlegri 

hegðunarfrávik eru skilgreind og ráðast afleiðingarnar, sem eru breytilegar af 

alvarleika hegðunar (Vefur Hafnarfjarðar, án ártals, b).  

Á fyrsta framkvæmdarári innleiðingar PBS/SMT-skólafærni hefst innleiðsla á þeim 

aðferðum sem teymið vann að á undirbúningsárinu. Nemendum eru kenndar 

reglurnar með sýnikennslu, dæmum og æfingum. Tekin er í notkun formleg leið sem 

gefur æskilegri hegðun gaum og einnig er tekið á óæskilegri hegðun á þann hátt sem 

ákveðið var á undirbúningsárinu. Starfsfólk fær fræðslu og foreldrar fá kynningu á 

foreldrafundi (Vefur Hafnarfjarðar, án ártals, b). 

Á öðru ári innleiðingar PBS/SMT- skólafærni er lögð áhersla á stuðning við 

nemendur sem sína fyrstu merki um andfélagslega hegðun. Nemendum er kennt og 

þeir þjálfaðir í aðferðum eins og athyglismerki og einbeitingarleik, að hunsa truflun. 

Endurmenntun þar sem nemendur fá tækifæri til að æfa sig í að fylgja reglum er 

notað til frekari stuðnings. Lausnarleitar aðferðir eru innleiddar en þær kenna 

nemendum hvernig leysa megi ágreining með skipulögðum og yfirveguðum hætti, 

tillit sé tekið til sjónarmiða allra sem að málinu koma og fundin er lausn sem allir 

geta sætt sig við (Vefur Hafnarfjarðar, án ártals, b). 

Á þriðja ári innleiðingar PBS/SMT-skólafærni er lögð áhersla á stuðning við 

nemendur sem sýna töluverða andfélagslega hegðun. Mjög markvisst er unnið við að 

auka aðlögun þessara nemenda í samstarfi við foreldra og jafnvel stofnanir (Vefur 

Hafnarfjarðar, án ártals, b).  

Eftir þriðja ár innleiðingar heldur teymið áfram að útfæra aðferðir að breytilegu 

skólasamfélagi. Teymið sér einnig um að farið sé eftir því vinnulagi sem innleitt 

hefur verið og að viðhalda þeim leiðum sem fyrir eru (Vefur Hafnarfjarðar, án ártals 

b). 

Víðtækar rannsóknir á mismunandi börnum og þörfum þeirra hafa leitt í ljós að í 

hverjum skóla þarf að ganga út frá þremur hópum nemenda. Til þess að inngrip geti 

haft áhrif þarf að leggja áherslu á forvörn sem kemur í veg fyrir óæskilega hegðun 
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(Sprague og Golly 2006, bls. 26-27).  PBS/SMT-skólafærni leggur því áherslu á 

þriggja þrepa líkan forvarna: 

1. Fyrsta stig forvarnar, stuðningur við alla nemendur skólans 

2. Annað stigs  forvarnar, stuðningur fyrir bekk og hópa 

3. Þriðja stigs forvarnir, stuðningur fyrir einstaka nemendur 

(Vefur Reykjavíkurborgar, 2008a).  

 

Myndin sýnir þriggja þrepa líkan forvarna PBS/SMT-skólafærni. 

 

Mynd 2. Þriggja þrepa líkan forvarna PBS/SMT-skólafærni. 

(Menntamálaráðuneytið, 2006) 
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5. Skólapúlsinn 

Þeir Kristján Ketill Stefánsson sérfræðingur í kennslufræðum og Almar M. 

Halldórsson sérfræðingur í rannsóknaraðferðum í félagsvísindum við Háskóla 

Íslands, hafa sett saman þróunarverkefni sem veitir skólastjórnendum upplýsingar 

um virkni nemenda og líðan þeirra í skólanum. Verkefnið kalla þeir Skólapúlsinn og 

er það sett upp sem vefkerfi. Skólar geta nýtt sér vefkerfið mánaðarlega til að afla sér 

upplýsinga um þróun mála í skólanum og stöðu nemenda. Upplýsingarnar, sem eru í 

formi línurita, geta þeir síðan borið saman við niðurstöður fyrri mælinga en einnig 

við landsmeðaltal. Byrjað var að nota Skólapúlsinn skólaárið 2008-2009 og nær það 

til nemenda í 6.-10. bekk. Kerfið er í grunnin sjálfvirkt og skiptir nemendahópum 

sjálfkrafa í tilviljunarúrtök nemenda. Könnunin er leynileg og tímaskráð, það er að 

tíminn sem það tekur nemandann að svara hverri spurningu er sjálfkrafa skráður í 

gagnagrunninn. Sé nemandi of fljótur að svara könnuninni dettur hann sjálfkrafa út 

úr meðaltali skólans. Kerfið skráir einnig svarhegðun nemenda, en með því móti er 

hægt að greina og þróa spurningalistann áfram. Uppbygging kerfisins er einföld og 

auðvelt er að sækja upplýsingar í frumskrár. Spurningarnar er einfalt að þýða yfir á 

fleiri tungumál og gagnast því fámennum nemendahópum eins og nýbúum. 

Spurningalistinn inniheldur m.a. tvær opnar spurningar sem skólastjórar geta breytt 

ef þörf er á. Svörin eru vistuð á læstu vefsvæði skólanna sem myndrit. Hið sjónræna 

viðmót niðurstaðna gerir það að verkum að einfalt er að skilja og túlka niðurstöður 

þess (Skólapúlsinn, 2010a).   

Markmið Skólapúlsins eru að með einföldum hætti geti skólastjórnendur sótt 

áreiðanleg, samanburðarhæf gögn yfir mikilvæga þætti skólastarfsins aftur í tímann. 

Einnig skapar gagnabankinn möguleika á rannsóknum á sviði uppeldis- og 

kennslufræða. Þar sem verkefnið er veftengt og einfalt í sniðum krefst það engra 

námskeiða (Skólapúlsinn, 2010b).   
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Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurning okkar er: 

Með hvaða hætti stuðlar lífsleikni að bættri hegðun í skólum? 

Við leituðum svara með því að taka viðtöl við skólastjórnendur fjögurra grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu sem hafa mismunandi agastefnur. Í viðtölunum  notuðum við 

ákveðnar spurningar sem við sömdum með það í huga að fá svör við 

rannsóknarspurningu okkar. Við tengdum svörin við fræðilegar heimildir í þeim 

tilgangi að leiða í ljós samspil lífsleikni og aga.  
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Niðurstöður 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru skólastjórar fjögurra grunnskóla, í fjórum sveitarfélögum á 

höfuðborgarsvæðinu. Skólarnir eru misstórir og hafa mismunandi agakerfi. 

PBS/SMT-skólafærni er stefna eins af skólunum. Í þeim skóla eru 320 nemendur í 

1.–7. bekk. Skólinn innleiddi PBS/SMT-skólafærni nálgunina fyrir fjórum árum og 

er enn að bæta við kerfið. Einn skólanna notast við Skólapúlsinn. Í þeim skóla eru 

350 nemendur í 1.–10. bekk. Skólapúlsinn er þróunarverkefni Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands og er þetta annað árið sem nálgunin hefur verið notuð. Tveir 

skólanna hafa innleitt Uppeldi til ábyrgðar, einnig nefnt Uppbyggingastefnan. Í 

öðrum skólanum eru 463 nemendur í 1.–10. bekk. Skólinn innleiddi stefnuna fyrir 

níu árum og er leiðandi í því starfi. Í hinum skólanum eru 430 nemendur í 1.–10. 

bekk. Skólinn hefur nýverið innleitt Uppeldi til ábyrgðar. 

Við val á skólum lögðum við áherslu á að hafa mismun á agakerfum, innleiðingu 

þeirra og fjölda nemenda. Það gekk greiðlega að fá samþykki skólastjóranna fyrir 

þátttöku og var okkur vel tekið á öllum stöðum. Hvorki nöfn skólastjóra né heiti 

skólanna koma hér fram. 
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Viðtöl 

Í viðtölunum við skólastjórana notuðum við spurningalista sem við útbjuggum og er 

hér með í viðauka. Viðtölin voru tekin upp á diktafón og skráð orðrétt. Í úrvinnslu 

viðtalanna tökum við spurningarnar fyrir í réttri röð en setjum textann í samfellt mál. 

Viðtölin eru skráð út frá samheitinu skólastjóri. 

Skóli með PBS/SMT  

Aðspurður að því hvað væri flokkað sem agavandamál, telur skólastjóri A það vera 

síendurtekinn hegðunarvandi sem á sér stað við brot á ákveðnum siðum innan 

skólans. Skólinn notast við PBS/SMT-skólafærni sem að mati skólastjóra skapar 

jákvætt andrúmsloft og byggir upp jákvæðan aga. Kerfið byggir á því að kenna 

jákvæða hegðun og styrkja hana. Þegar kom að því að velja agakerfi, byrjaði skólinn 

á að kynna sér reynslu annarra skóla. Ástæðan var að starfsfólk fann fyrir agavanda 

innan skólans, það vantaði einnig að skilgreina hvað væri agavandamál. Hann sagði 

að starfsfólkinu hefði fundist vanta samstöðu og að allir starfsmenn væru að ganga í 

takt, að það væri verið að fara eftir einhverju ákveðnu. Það var mat starfsfólks að 

þetta kerfi hentaði þeim og nemendum skólans best. Hann telur SMT-skólafærni 

einnig vera agakerfi á starfsfólkið. Við val á kerfinu var litið til þess að hægt væri að 

setja niður hvað væri æskileg hegðun, og út frá því hvað væri óæskileg hegðun. 

Skólinn er búinn að ákveða hvernig eigi að bregðast við ef nemandi fer ekki eftir 

reglunum og allir starfsmenn eiga að framfylgja því. Innan þessa kerfis er agavandi 

skilgreint ferli. Litið er á agabrot út frá þremur stigum. Við minniháttar brotum er 

beitt tiltali, en ef brotin eru endurtekin þá er notað skráningarkerfi, miðar sem síðan 

eru skráðir inn í Mentor.  Umsjónarkennari tilkynnir foreldrum þegar komnar eru 

fimm skráningar. Þá fer nemandinn í svo kallaða endurmenntun. Þar er farið yfir 

æskilega hegðun eða nemandi settur í létta uppbótavinnu eins og að þvo glugga. Ef 

um alvarlegri brot er að ræða þá fær nemandi tækifæri til að laga hegðun sína. Ef 

komnir eru tíu miðar eru foreldrar boðaðir á fund með skólastjóra. Sé nemandi 

kominn í vanda er notuð samskiptabók, þar eru teknir fyrir þrír hlutir sem nemandinn 

á að bæta. Nái nemandinn markmiðinu fær hann stjörnu. Kennari sér um að skrá í 

samskiptabókina en foreldrar setja sér markmið og stýra umbuninni, það er ekki 

hlutverk skólans.  
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Aðspurður að því hvort agakerfið dragi úr agavandamálum, segir skólastjórinn að 

svo eigi að vera. Vegna flokkunar á skráningum samkvæmt skráningarmiðum, getur 

skólinn kallað fram gröf þar sem fram kemur tíðni ákveðinnar tegundar brota, þannig 

er hægt að bera niðurstöður saman á milli ára, ef að allir fara eftir kerfinu og skrá 

brotin inn. Hann telur sig ekki geta séð hvort kerfið hafi dregið úr brotum heldur 

gengur miklu betur að vinna með brotin, þar sem þetta er samræmt. Aðspurður um 

hvernig það sé mælt, þá nefnir hann að þar sem brot eru skráð inn í Mentor  sé einfalt 

að fletta þeim upp til að skoða hvernig brot verið er að skrá og hvar þau eru framin. 

Niðurstöðurnar eru kynntar á starfsmannafundum tvisvar á ári, þar er reynt að meta 

hvað eigi að gera og ef til vill sett upp lausnarteymi. 

Lífsleikni er kennd í öllum sjö árgöngum skólans. Mismunandi er hvaða námsefni er 

verið að nota. Það hefur verið gerð samhæfð lífsleikniáætlun yfir allt sveitarfélagið, 

og út frá því ákveðið hvaða námsefni sé kennt í hverjum árgangi fyrir sig. Núna er 

það námsráðgjafi skólans sem sér um kennsluna hjá fimmta og sjötta bekk. Hann 

hefur verið með mismunandi efni. Skólastjórinn kveðst ekki hafa neina sönnun fyrir 

því að lífsleikni hafi áhrif á agamál innan skólans, það séu engar rannsóknir til sem 

styðja það, en segir að lífsleikni eigi að hafa áhrif. Skólastjórinn telur lífsleikni vera 

þá námsgrein sem eigi að þjálfa nemendur meðal annars í félagsfærni og styrkingu 

sjálfsmyndar. Skólastjórinn tekur fram að námsefni í lífsleikni sé byggt á félagsfærni 

og öllu því sem talið er að koma eigi í veg fyrir agavandamál. Til þess þurfi lífsleikni 

að vera kennd í samræmi við það sem hún er hugsuð fyrir. Kennarar noti t.d. 

bekkjarfundi og það sé góð leið til að leysa ýmis ágreiningsmál sem lúta að aga. 

Skóli með ekkert ákveðið agakerfi  

Skólastjóri B telur agavandamál vera þegar nemendur virða ekki þær reglur sem 

skólinn setur, það er síendurtekin brot. Skólinn er ekki með neitt sérstakt agakerfi en 

er með ákveðnar skólareglur og viðbragðaáætlun ef um alvarleg brot er að ræða. 

Aðspurður segir skólastjóri skólann hafa ætlað að taka upp PBS/SMT-skólafærni 

fyrir nokkrum árum, en fannst það vera of stórt kerfi fyrir svo lítinn skóla. Agakerfið 

var að hans mati of bindandi og ákveðið var að nota aðeins skólareglurnar og 

mannleg samskipti, að reyna að hlúa að nemendum og sinna þörfum þeirra. Skólinn 

er þó að taka þátt í skólaþróunarverkefni á vegum Menntavísindasviðs Háskóla 
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Íslands, Skólapúlsinum  sem mælir samskipti og líðan. Einnig vinnur skólinn með 

efni Sigrúnar Aðalbjarnardóttur. Hann segir þau mest vera að taka á samskipta- og 

eineltismálum. Þau eru alltaf að leita leiða og reyna að gera eins vel og þau geti. 

Skólastjórinn segist þekkja svo til öll börnin í skólanum með nafni. 

Innan skólans er mjög öflugur námsráðgjafi sem tekur á flestum agamálum. 

Skólastjórinn segir kennara leysa flest málin, ef það gengur ekki þá tekur 

námsráðgjafinn við í samvinnu við foreldra. Í þyngri málum kemur til kasta aðstoðar- 

og skólastjóra. Þar sem ekki er um sérstakt kerfi að ræða er erfitt að meta hvort 

skólareglurnar dragi úr agavandamálum. Flest málanna er hægt að leysa innan 

hópsins. Innan kennarahópsins er góð samstaða um reglur, hvernig leysa eigi málin 

og vinna með nemendur. Fólk hjálpast að, í öllum árgöngum eru teymi sem ræða 

saman og finna leiðir til að leysa ágreining. Finnist engin lausn leitar teymið ráða hjá 

námsráðgjafanum.  

Líðan nemenda er mæld, annan hvern mánuð með aðstoð Skólapúlsins. Þá er tekið 

fjörutíu nemenda úrtak þar sem nemendur svara spurningalista á netinu um líðan 

þeirra í skólanum og einnig hvað þeim finnist vera gott eða slæmt við skólann. Þetta 

segir skólastjórinn að sé viss mælikvarði á það hvort skólinn sé á réttri leið og hvað 

þurfi að bæta. Hann segir skólann nýta þetta til að sjá hvað er í gangi, sjái þau 

eitthvað sem ekki er í lagi þá er unnið út frá því.  

Lífsleikni er kennd í öllum árgöngum skólans og mjög markvisst í unglingadeildinni. 

Unglingadeildin er með ákveðið námsefni sem námsráðgjafi skólans sér um. 

Námsráðgjafinn, sem er kona, notar það námsefni sem til er, en einnig hefur hún 

þróað sitt eigið. Hún tók, á sínum tíma, þátt í að innleiða lífsleikninámsefnið Að ná 

tökum á tilverunni. Í öðrum árgöngum er notað útgefið námsefni að vali kennara. 

Kennarar og námsráðgjafi hafa verið að þróa sig áfram með ákveðin þemu, meðal 

annars um fjölskylduna og heilsu og hreysti. Mesta áherslan er þó á samskipti, 

sérstaklega á milli stúlkna. Að mati skólastjórans þá hefur kennsla í lífsleikni áhrif á 

agavandamál en hann telur að erfitt sé að greina hvernig, þar sem þau séu að vinna að 

svo mörgum góðum hlutum í tengslum við samskipti. Skólastjórinn sagði að helsta 

mælingin á líðan nemenda væri í gegnum þróunarverkefnið Skólapúlsinn. 
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Skólastjórinn tók fram að hann hafi áður verið í mjög stórum skóla þar sem notast 

var við PBS/SMT-skólafærni. Í upphafi starfsferils síns sem skólastjóri í núverandi 

skóla, taldi hann skólann þurfa að taka upp PBS/SMT-skólafærni, en eftir að þau fóru 

að vinna út frá því agakerfi fannst honum það ekki passa inn í umhverfið. Hann telur 

það því ekki alltaf nauðsynlegt að vera með ákveðið agakerfi, heldur sé það nálægðin 

og umhyggjan sem skipti mestu máli. 

Skóli með reynslu í Uppeldi til ábyrgðar  

Samkvæmt því sem skólastjóri C segir, er nokkuð flókið að skilgreina hvað flokkist 

sem agavandamál. Hann bendir á efni frá Diane Gossen um Uppeldi til ábyrgðar, 

sem er þýtt af Magna Hjálmarssyni. Þar segir hann vera skýr mörk um ásættan- og 

óásættanlega hegðun. Hann nefnir í þessu sambandi ókurteisi, óvirðingu og ögrun. 

Jafnframt að ítrekuð brot á almennum reglum eins og að fara eftir fyrirmælum og að 

trufla umsaminn vinnufrið. Hann segir að starfsfólk skólans reyni að skilgreina 

agamál sem hegðunarmál sem hægt er að leysa á staðnum og ófrávíkjanleg brot á 

reglum þar sem farið er yfir skýr mörk með dónaskap og óvirðingu, bæði gagnvart 

starfsmönnum og samnemendum. Undir skilgreiningu hans fellur jafnt andlegt eða 

líkamlegt ofbeldi sem og einelti. Hann telur Uppeldi til ábyrgðar vera agakerfi sem 

starfsfólk skólans nýtir til að setja sér skýr mörk í því hvað sé æskileg hegðun og 

hvað ekki. Í tengslum við það nefnir hann að þröskuldurinn geti verið mishár hvað 

varðar það sem einum finnst vera í lagi en öðrum kannski ekki. Starfsfólk skólans 

setti eftir þessu sínar eigin skólareglur, reglurnar eru aðeins fjórar; að sinna hlutverki 

sínu, láta aðra í friði, koma fram af kurteisi og bera ábyrgð á eigum okkar og 

skólagögnum. Í skólanum er mæting og hegðun aðskildir þættir og aðeins eru gefnir 

punktar fyrir mætingu.  

Við val á kerfi tekur skólastjórinn það fram að skólamenningin hafi mótað valið. 

Skólinn hafi lengi vel unnið með efni Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Árnýjar 

Elíasdóttur, smábæklingana Samveru, þar sem kennari og nemendur ræða saman á 

bekkjarfundum um gildi samskipta. Starfsmenn skólans höfðu heyrt af því að verið 

væri að taka upp Uppeldi til ábyrgðar í öðrum grunnskóla. Þau ákváðu að kynna sér 

nánar þessa vinnuaðferð, sem leiddi til þess að ákveðið var að innleiða stefnuna. 

Aðspurður að því hvernig brugðist er við agamálum talar hann um að það sé 
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mismunandi eftir kennurum hvenær þeir telja að vísa þurfi máli til deildarstjóra.  

Flest tilfelli eru þess eðlis að kennari geti hjálpað nemendum að leysa úr ágreiningi 

með hjálp sáttahrings stefnunnar. Reglur sáttahringsins eru að allir fái tækifæri til að 

segja sannleikann. Hann segir þau forðast að jagast í nemendum, en því miður er of 

oft gripið til þess þegar að fólk kann ekkert annað. Ef nemandi er mjög æstur er 

jafnvel gripið til þess að vísa nemanda frá, eða senda heim, og málin síðan rædd eftir 

að hann hefur jafnað sig. Í tilvikum þar sem um ágreining á milli nemanda og 

kennara er að ræða er fengin aðstoð þriðja aðila, venjulega deildarstjóra, þar sem 

ekki er talið ráðlegt að þeir aðilar sem eigi í hlut, standi að lausn málsins. Í sértækum 

málum, þar sem nemandi er að ógna öryggi sínu og annarra er gripið til sérstaks 

lausnarteymis.  Hvort agakerfið dragi úr vandamálum innan skólans, telur hann svo 

vera. Hann nefnir að tilfellum þar sem beita þurfi róttækum aðferðum eða skilja í 

sundur nemendur hafi fækkað, og vill þakka það þeim aðferðum sem tengjast stefnu 

Uppeldis til ábyrgðar. Það er engin mæling til sem sýnir það að kerfið dragi úr 

agavanda, en hann nefnir það að starfsmenn finna breytingar á andrúmslofti innan 

skólans. Færri málum er vísað til skólastjóra, en ástæðuna telur hann eins geta verið 

aukin færni kennara til að leysa ágreining á eigin vegum. Hann talar einnig um kúrvu 

sem sýni að flest ágreiningsmál eru innan 4. til 6. bekkjar.  

Lífsleikni er kennd í öllum tíu árgöngum skólans. Hann segir kennsluna vera í 

höndum umsjónarkennara. Þeir taki skorpur á haustin og fari þá vel yfir 

bekkjarsáttmála sem er undirbúningur fyrir skólaárið. Þau nýta það námsefni sem 

hefur verið gefið út ásamt vinnuaðferðum í Uppeldi til ábyrgðar, en hann segir það 

vera mjög tengt efni. Í eldri árgöngum skólans er áherslan á forvarnarstarf, um 

vímuefni og kynfræðslu. Hann telur að kennsla í lífsleikni hafi áhrif á agamál innan 

skólans. Vinnan við bekkjarsáttmálana snúist um samskipti og dragi úr togstreitu. 

Lögð er áhersla á að nemendur læri af mistökum sínum, það er í lagi að gera mistök 

því með því að læra af þeim fari nemendur síður í vörn, umhverfið verði óþvingað og 

nemendum líði betur.  
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Skóli sem var að taka upp Uppeldi til ábyrgðar 

Út frá stefnu skólans er agavandamál þegar nemandi brýtur gegn samskiptareglum 

eða venjum skólans, fremur skemmdarverk eða beitir aðra nemendur eða kennara 

ofbeldi.  

Skólastjóri D segir að skólinn sé að innleiða Uppbyggingastefnuna, Uppeldi til 

ábyrgðar. Stefnan byggir á samræðum og því að nemendur komi að því að leysa 

vandamál á ábyrgan hátt. Skólinn sem slíkur er ekki með neitt umbunarkerfi, en 

grípur til þeirra í ákveðnum tilfellum. Í unglingadeildinni er ákveðið kerfi til að veita 

nemendum aðhald, þau fá punkta meðal annars fyrir að skila ekki verkefnum á 

réttum tíma, trufla kennslu eða koma of seint. 

Til hliðsjónar við val á kerfi segir skólastjórinn að þau hafi ákveðið að kynna sér 

PBS/SMT-skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar. Allur kennarahópurinn var sammála 

um að Uppeldi til ábyrgðar væri í samræmi við vinnulag þeirra og stefnu skólans. 

Auk þess talar hann um að Uppeldi til ábyrgðar samræmist Olweusaráætluninni mjög 

vel, en skólinn hefur verið að vinna samkvæmt henni. Aðspurður að því hvernig 

brugðist sé við agavandamálum tekur skólastjórinn fram að umsjónarkennarar vinni 

með flest mál, en ef um alvarlegri brot er að ræða kemur til kasta skólastjórnenda. Í 

alvarlegustu tilfellum þá er nemanda vísað úr skóla. Nemandinn fer heim þann 

daginn og er mis lengi frá, þetta er þó alltaf í samráði við foreldra. Foreldrar eru 

boðaðir á fund og nemandinn fær að segja sína hlið. 

Skólastjórinn segir að bæði agakerfið og Olweusaráætlunin dragi úr agavandamálum. 

Innan kerfisins séu bekkjarfundir þar sem helstu ágreiningsmál eru rædd. Þó að engar 

rannsóknir styðji það telur hann bekkjarfundina hjálpa og koma í veg fyrir frekari 

samskiptavandamál. Hann segir að í Uppeldi til ábyrgðar sé verið að vinna með 

samskipti og það skipti auðvitað máli. Það er engin ákveðin mæling notuð á aga eða 

samskipti fyrir utan könnun í tengslum við Olweusaráætlunina sem hann telur vera 

eina tegund af agakerfi. Innan Olweusaráætlunarinnar er könnunin framkvæmd einu 

sinni á ári og er ákveðinn mælikvarði á það hvort dregið hafi úr eineltismálum. Hann 

segir mjög erfitt að mæla hvort agakerfið dragi úr agabrotum þar sem minniháttar 

brot eru ekki skráð.  
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Skólastjórinn segir að lífsleikni sé kennd í öllum árgöngum skólans. Á yngsta stigi 

hafa kennarar verið að nota Vini Zippys, en ekkert ákveðið námsefni er í 

unglingadeildinni. Kennarar velja sjálfir hvaða námsefni þeir nota á mið- og 

unglingastigi. Meðal annars hafa þeir verið að nota efni Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

og Árnýjar Elíasdóttur, smábæklingana Samvera. Áherslan er fyrst og fremst á 

samskipti, það að vera manneskja.  

Hann telur að kennsla í lífsleikni hafi áhrif á agamál. Bekkjartímarnir innan Uppeldis 

til ábyrgðar falla undir lífsleikni og hafa örugglega áhrif.  



36 

 

Samantekt  

Með hvaða hætti tengjast agakerfin við lífsleikni. 

Þegar litið er á hvernig agi og lífsleikni tengjast komumst við að því að skóli sem er 

með ákveðið staðlað agakerfi eins og PBS/SMT-skólafærni aðgreinir frekar á milli 

agakerfis og lífsleikni. Samkvæmt því á agakerfið að byggja upp jákvæða hegðun og 

styrkja hana. Í skólanum á agakerfið að vera undirstaða þess að nemendur hagi sér 

vel. Hegðun nemenda er styrkt með umbun sem styðst við hugmyndafræði 

agakerfisins. Samkvæmt agalíkani Neo-Skinnerian mótar markviss notkun á umbun 

hegðun einstaklinga í æskilega átt, styrkt hegðun er líklegri til að vera endurtekin. 

Ekki er litið á lífsleikni sem amboð sem styður við aga, fremur sem námsgrein sem 

eigi að þjálfa nemendur í félagsfærni, að því leyti hefur lífsleikni áhrif á hegðun 

nemenda. Samkvæmt hugmyndum PBS/SMT-skólafærni er æskilegt að nota 

viðurkennd forvarnarkerfi eins og lífsleikni samhliða agakerfinu. Agakerfið gerir ráð 

fyrir að tegundir brota séu skráðar á sérstaka skráningarmiða. Skráningin er skoðuð 

tvisvar á ári, greint er um hvers konar brot er að ræða og lausnarteymi sett í að 

ákveða hvernig takast eigi á við vandann. Ef allir starfsmenn færu eftir 

skráningarkerfinu væri hægt að bera niðurstöður saman á milli ára. Það er því ekki 

hægt að færa rök fyrir því hvort agakerfið sé að virka en starfsfólki finnst þó ganga 

betur að vinna með hegðunarvanda.  

Í skóla sem notar skólareglur til að halda utan um aga kom í ljós að staðlað agakerfi 

var of bindandi, þar sem mannleg samskipti höfðu um árabil mótað skólaumhverfið. 

Kennsla í lífsleikni var of rótgróin til að innleiðsla agakerfis virkaði. Þar var talið að 

kennsla í lífsleikni væri undirstaða aga. Áralöng reynsla skólans í að styrkja 

félagsfærni nemenda sýndi að lífsleikni efldi alhliða þroska nemenda og gerði þá 

færari í að takast á við ágreining sín á milli. Samkvæmt Weare (2004) hefur það 

viðmót sem ríkir innan skólans smitandi áhrif á skólastarfið. Samheldni starfsfólks 

skipti þar einnig sköpum. Í skólanum er því ekki talið nauðsynlegt að hafa ákveðið 

agakerfi því nálægðin og umhyggjan sé það sem skipti mestu máli. Til að fá sýn á 

starfshætti skólans og líðan nemenda var þó ákveðið að innleiða þróunarverkefnið 

Skólapúlsinn. Með því móti telja skólastjórnendur að mæla megi líðan nemenda og 

sjá hvað sé gott og hvað þurfi að bæta.  
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Skólastjóri skólans með reynslu af Uppeldi til ábyrgðar sagði að þegar hann hefði 

frétt af þeirri nálgun hefði hann fengið áhuga á að innleiða hana. Unnið hafði verið 

með lífsleikni í skólanum og taldi hann að sterkur samhljómur væri á milli 

hugmyndafræði lífsleikni og Uppeldis til ábyrgðar. Skólastjórinn segir vinnuaðferðir 

uppeldisstefnunnar og lífsleikni vinna vel saman að því að skapa umhverfi þar sem 

hægt er að leysa ágreining farsællega. Skólaárið hefst á því að nemendur og kennarar 

vinna að sameiginlegum sáttmála. Þetta telja kennarar að styrki samskipti og dragi úr 

togstreitu á milli nemenda og nemenda og kennara. Að mati Glasser (Charles, 1985, 

bls.62) eru bekkjarreglur grundvallaratriði sem verður að fylgja eigi að nást góð 

samstaða innan bekkjar. Góð samstaða innan bekkjar hjálpar nemendum við að 

stjórna hegðun sinni. Í skólanum er agabrot ekki skráð en gefnir eru punktar fyrir 

mætingu, mæting og hegðun eru því aðskildir þættir. Eftir innleiðslu Uppeldis til 

ábyrgðar finna starfsmenn fyrir jákvæðum breytingum á andrúmslofti. Skólastjórinn 

telur að dregið hafi úr agabrotum en engin áþreifanleg mæling sé þó fyrir hendi sem 

sanni það. Það sé einkum hægt að mæla það með því að færri málum er vísað til 

skólastjórnenda. Fram kemur að ástæðan geti verið aukin færni kennara til að leysa 

ágreining innan skólastofunnar með aðstoð aðferða uppbyggingastefnunnar.  

Skólinn sem var að taka upp Uppeldi til ábyrgðar hafði fyrir það einungis unnið 

samkvæmt Olweusaráætluninni. Samstaða var meðal starfsfólks um að innleiða 

Uppeldi til ábyrgðar þar sem þeim fannst hugmyndafræðin samræmast vinnulagi 

skólans. Lausnaleit í uppbyggingarstefnunni byggir á samræðum þar sem nemendur 

leysa úr eigin vanda á ábyrgan hátt án þess að ásaka hvorn annan. Skólastjórinn segir 

að samspils gæti á milli aga- og lífsleikni og að lífsleikni hafi örugglega áhrif á aga. 

Bekkjarfundir eru innan verkefna beggja fræðanna og telur hann það hafa áhrif á og 

koma í veg fyrir frekari samskiptavandamál. Í elstu bekkjum er aðhaldskerfi þar sem 

nemendur fá meðal annars punkta fyrir mætingu, truflun á kennslu eða að skila ekki 

verkefnum á réttum tíma. Innan skólans er engin ákveðin mæling notuð svo erfitt er 

að greina hvort agakerfið dragi úr brotum. Eina mælingin er í tengslum við 

Olweusaráætlunina sem er ákveðinn mælikvarði á hvort dregið hafi úr eineltismálum. 
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Umræður 

Margir kennarar lenda á mörkum úrræðaleysis þar sem agakerfið sem skólinn fer 

eftir dugar ekki til. Skólaandinn og það viðmót sem ríkir almennt innan skólans hefur 

smitandi áhrif á alla.  

Eftir því sem við sjáum fer það eftir skólamenningu hvers skóla hvaða augum hann 

lítur agamál. Innleiðing kerfa virðist mótast af því hvaða stefna var ríkjandi fyrir. 

Skóli sem á í erfiðleikum með agamál vill kannski frekar innleiða staðlað kerfi til að 

takast á við vandann. Skólar sem hafa unnið út frá mannlegum samskiptum eru 

líklegri til að innleiða kerfi sem fellur að fyrri skólamenningu.  

Í upphafi leituðum við skilgreiningar á agavanda. Það kom okkur á óvart hve vítt 

skólastjórnendur túlkuðu agavanda. Svör eins og síendurtekin brot, brot á ákveðnum 

skólasiðum, dónaskapur og óvirðing, brot á samskiptareglum og venjum skólans, 

skemmdarverk og ofbeldi. Skilgreiningin sem við hinsvegar gengum út frá nær 

aðeins til truflunar á námi annarra nemenda eða á starfi kennarans. Hún er sett fram 

af Howard Seeman.  

Allir viðmælendur okkar tóku það fram að kennsla í lífsleikni skipti máli og hafi 

áhrif á aga. Skólastjórarnir nefndu þó einnig að þar sem engar áreiðanlegar 

rannsóknir séu til sem sýna tengsl á milli aga og lífsleikni væri ekki hægt að fullyrða 

að kennsla í lífsleikni hafi áhrif á aga. Þetta samræmist því sem að Weare talar um í 

bók sinni, þar sem hún nefnir að nóg sé til af rannsóknum en vegna fjölbreytni þeirra 

sé erfitt að sanna trúverðugleika, rannsóknirnar eru ekki nægilega áræðanlegar. 

Weare telur þó að kenna eigi lífsleikni, fjöldi kannana bendi til þess að kennsla í 

tilfinningalæsi bæti almennt hegðun og andrúmsloft innan skóla.   

Okkur leist vel á þróunarverkefnið Skólapúlsinn. En við teljum hann geti verið svar 

skólanna við mælingu á því hversu vel þeim gangi að meta virkni nemenda og líðan. 

Einnig er þarna kominn möguleiki á að safna saman gögnum fyrir rannsóknir í 

uppeldis- og kennslufræði (sjá heimasíðu skólapúlsins).  

Það er mat okkar að samspil þurfi að vera á milli aga og lífsleikni. Okkur fannst 

áberandi hve skólastjórarnir voru vakandi fyrir því að lífsleikni væri sú námsgrein 

sem efldi félagsþroska nemenda og hefði þannig áhrif á hegðun þeirra.  
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Lokaorð 

Það hefur verið áhugavert að kynna sér hugmyndafræði og stefnur skólanna í 

agamálum. Fræðin á bak við agastefnurnar komu vel í gegn og einfalt var að sjá 

tengingarnar yfir í agakerfin. Má þar nefna að Glasser talar um að nemandi velji 

hegðun í samræmi við aðstæður líkt og gert er í uppbyggingastefnu Diane Gossen. 

Þetta kemur fram í viðtali við skólastjóra skólans þar sem reynsla er af 

uppbyggingastefnunni. Samkvæmt líkani Glassers eru bekkjarfundir undirstaða aga. 

Allir skólastjórarnir tala um að bekkjarfundir séu hluti af námsefni lífsleikninnar og 

þar sé grundvöllur umræðu um ágreinings- og agamál. Skólastjóri skólans með 

PBS/SMT-skólafærni talar um að kerfið byggi upp jákvæða hegðun og styrki hana. 

Þetta samræmist agalíkani sem byggir á hugmyndafræði Skinners en þar kemur fram 

að styrkt hegðun sé líklegri til að verða endurtekin.   

Það er vandasamt verk að innleiða nýja stefnu inn í skóla og það krefst þess að 

samstaða ríki meðal starfsfólks. Til að afstýra úrræðaleysi þarf skólinn að huga vel 

að því hvort kerfið passi inn í þá skólamenningu sem fyrir er.  
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Viðauki 

1. Hvað er flokkað sem agavandamál? 

2. Hefur skólinn sérstakt agakerfi? 

 Ef svo er: Hvaða? 

3. Hvað er haft til hliðsjónar við val á kerfi? 

4. Hvernig er brugðist við agavandamálum? 

 Ferlið. 

5. Dregur agakerfið úr þessum vandamálum? 

6. Hvernig er það metið / mælt? 

7. Er kennd lífsleikni í skólanum? 

 Ef svo er: Á hvaða skólastigum? 

  Hvaða námsefni er stuðst við? 

       Á hvað er lögð áhersla? 

8. Hefur kennsla í lífsleikni áhrif á agamál í skólanum? 

 Ef svo er: Hvernig? 

 


