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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvernig staðið er að agastjórnun í skóla á 

Reykjavíkursvæðinu og hvernig umbunarkerfi eru notuð til að bæta hegðun nemenda. 

Skólinn notar ekki heildstætt hugmyndakerfi í nálgun sinni og var skoðað til 

samanburðar hvernig staðið er að málum í skóla sem styðst við slíkt kerfi. Rannsóknin 

er byggð á viðtölum við stjórnendur skólanna og umsjónarkennara sem og 

vettvangsskoðunum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að meðferð agamála 

taki mið af þolmörkum kennara gagnvart hegðun og þekkingu þeirra á 

hegðunarröskunum og hegðunarvandkvæðum sem og þekkingu á leiðum til úrbóta. 

Kennararnir sem rætt var við nota allir umbunarkerfi en eru sammála um að þekking á 

umbunarkerfum og agastjórnun sé of lítil við brautskráningu frá kennaradeild og sýna 

niðurstöður rannsóknarinnar að þekkingarleysið leiðir til mistaka. Stórauka þarf fræðslu 

til kennaranema um hegðunarröskun, hegðunarvandkvæði og agastjórnun svo þeir séu 

vel í stakk búnir til að takast á við kennarastarfið. 
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1 Inngangur 

Flestir þekkja áhyggjur þeirra eldri af hegðun þeirra sem yngri eru og bölsýnisspár um 

að yngsta kynslóðin á hverjum tíma sé óalandi og óferjandi og afgreiða þær sem 

hefðbundin viðbrögð við óhjákvæmilegum breytingum sem verða á viðmiðum og 

gildum kynslóða á milli. Þó er ekki hægt að líta framhjá því nú á tímum að þær tölulegu 

upplýsingar sem safnað hefur verið saman á markvissari hátt en áður benda til þess að 

hegðunarvandi barna á grunnskólaaldri hafi aukist. Til að mynda kemur fram í rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar frá árinu 2006 á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur að 

67% kennara sem rannsóknin náði til, og eru með yfir tíu ára starfsreynslu, telja að fleiri 

tilfelli hegðunarvandkvæða komi upp nú en áður og 16% þeirra töldu að tilvikin væru 

mun fleiri. 

Áður en lengra er haldið er vert að nefna að þegar rætt er hér á eftir um hegðunarvanda 

er ekki gerður greinarmunur á orsökum hans, sem þýðir að ekki er gerður greinarmunur 

á vanda nemenda sem greindir hafa verið með hegðunarröskun af læknisfræðilegum 

orsökum, svo sem ADHD eða einhverfurófsröskun og þeirra nemenda sem eiga við 

hegðunarvandkvæði að glíma af öðrum ástæðum, til dæmis félagslegum eða 

uppeldislegum. Ekki er heldur algilt að allir nemendur sem greindir eru með 

hegðunarröskun hafi áhrif á eða ýti undir hegðunarvanda í bekk og einnig er vert að 

hafa í huga að þegar lagt er mat á hegðunarvandkvæði eða hegðunarvanda þá eru það 

viðmið, skilningur og viðhorf kennara og skólastjórnenda til hegðunarvandamála sem 

gilda. Þekkt er að þolmörk fólks eru mismunandi og það sem á einum stað þykir 

óásættanleg hegðun þykir ekki trufla á öðrum, enda dvínar eða eflist vandinn til að 

mynda eftir fjölda nemenda í bekk sem á við hegðunarvanda að etja. 

Að auki má benda á að skilgreining á hegðunarvanda tekur á hverjum tíma mið af 

viðmiðum um hvað teljist ásættanleg hegðun í skóla og má færa rök fyrir því að þær 

kennsluaðferðir, þeir kennsluhættir og það námsumhverfi sem er við lýði í 

nútímasamfélagi henti ekki hluta nemenda, til dæmis drengjum, en þeir eru 81% þeirra 

sem hafa verið greindir með hegðunarröskun í grunnskólum Reykjavíkur (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2006). 

Samkvæmt upplýsingum frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er miðað við að 

nemendur greindir með hegðunarröskunina athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) séu 2-3 

í hverjum bekk í meðalstórum skóla og að í öðrum til þriðja hverjum bekk sé nemandi 
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með einhverfurófsröskun (ASD). Samkvæmt nýjustu útreikningum 

Greiningarstöðvarinnar á algengi einhverfu og einhverfurófsraskana hefur algengi 

þessara raskana tvöfaldast á fjögurra ára tímabili, það er milli 2005 og 2009. Auk þess 

mældist mjög há tíðni fylgiraskana hjá börnum sem greindust með einhverfurófsröskun 

á árunum 2008-2009 og var ADHD algengast (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2010). 

Þegar litið er til fjölda leikskólabarna í Reykjavík sem hefur verið greindur með 

einhverfu eða grun um einhverfu kemur í ljós að hlutfall barna með einhverfurófsröskun 

af heildarfjölda leikskólabarna er 2,6% miðað við maí 2010, en börnum með einhverfu 

eða grun um einhverfu fjölgaði úr samtals 131 barni árið 2009 í 149 börn árið 2010 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2010). Þótt þessar tölur séu teknar saman fyrir 

Reykjavíkurborg er ekki ólíklegt að aukning þroska-/hegðunarraskana sé svipuð annars 

staðar á landinu. Hér er þó rétt að benda á að betri greiningartæki og viðmið um 

ásættanlega hegðun í nútímasamfélagi geta vegið þungt í að skýra þá aukningu sem átt 

hefur sér stað. 

Af þessari grófu samantekt má sjá að nemendum með greiningar um hegðunarröskun 

kemur til með að fjölga á næstu árum í grunnskólum, auk þess sem það er mat reyndra 

kennara að hegðunarvandkvæði hafi aukist hjá nemendum sem hafa ekki verið greindir 

með hegðunarröskun (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). Það er því ljóst að umtalsverður 

fjöldi nemenda í grunnskólum þarf á þekkingu starfsfólks og leiðsögn að halda til að 

færa hegðun sína til betri vegar, sérstaklega þar sem sérdeildir skóla hafa að mestu verið 

lagðar niður og grunnskólalög kveða á um rétt allra nemenda, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis, til skólagöngu í almennum grunnskólum án aðgreiningar (Lög um 

grunnskóla nr. 91/ 2008). 

Aukinn hegðunarvandi í grunnskólum er því málaflokkur sem menntayfirvöld þurfa að 

bregðast við og í drögum að nýrri aðalnámskrá grunnskóla hefur verið settur inn 

sérstakur kafli um ábyrgð og skyldur nemenda og starfsfólks í því skyni. Í honum er 

kveðið á um að nemendur skuli bera ábyrgð á eigin námi sem og framkomu, hegðun og 

samskiptum, innan skóla sem utan, við félaga, starfsfólk og aðra í skólasamfélaginu. 

Nemendur skuli fara eftir skólareglum og lúta fyrirmælum skólans; nemandi skuli gera 

sér grein fyrir að hann er hluti af stærri heild og geti með framkomu sinni haft áhrif á 

skólabrag og beri ábyrgð á honum ásamt öðrum (Aðalnámskrá-drög, 2010). 

Aðalnámskrá kveður því skýrt á um hvernig nemendum beri að hegða sér í skólanum 

eða á vegum hans og tekur þar mið af 14. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 um ábyrgð 
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nemenda. Með þessari viðbót hafa skólayfirvöld staðfastlega tekið að sér það hlutverk 

að vinna með hegðun nemenda. 

Ljóst er að hlutverk kennara og sérstaklega umsjónarkennara vegur þyngst í þessum 

efnum en hlutverk grunnskólans og starfsfólks hans er að: „...stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ og þjálfa 

hæfni nemenda til samstarfs við aðra. Ef hegðun nemanda reynist áfátt ber kennara að 

leita orsaka og reyna að ráða á því bót, ýmist sjálfur eða með fulltingi yfirstjórnar 

skólans eða ráðgjafa hans svo sem skólasálfræðinga (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Eftirfarandi rannsókn lýsir hvernig staðið er að agastjórnun í Völuskóla og hvernig 

umbunarkerfi eru notuð til að bæta hegðun nemenda. Rannsakað var hvaða vinnubrögð í 

skólanum geta haft áhrif á hegðun og hvernig það er gert eftirsóknarvert fyrir nemendur 

að standa undir væntingum um góða hegðun. Afleiðingar hegðunar voru skoðaðar sem 

og aðferðir sem beitt er þegar umbunarkerfi eru notuð til að hafa áhrif á hegðun, til að 

mynda efnisleg eða óefnisleg umbun. Til samanburðar var einnig skoðað lauslega 

hvernig staðið er að agastjórnun í Fáluskóla en sá skóli notar heildstæða nálgun við 

agastjórnun eða SÁTT-kerfið sem byggt er á Positive Behaviour Support (PBS) 

(Sprague & Golly, 2008). PBS er hugmyndafræðilegt kerfi sem er byggt á 

atferliskenningunni sem leggur upp með að æskileg hegðun sé styrkt með efnislegri eða 

óefnislegri umbun og miðar að því að hafa jákvæð áhrif á hegðun og samskipti og móta 

hegðun nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005). 

Í niðurstöðuhlutanum hér á eftir er farið yfir hvernig unnið er að agastjórnun í 

Völuskóla, hvaða leiðir eru farnar þegar tekið er á agavanda, fjallað um skólareglur, 

bekkjarreglur, skólasóknarreglur, skráningu agabrota og innri sem og ytri bjargir 

skólans í meðferð agamála. Greint er frá aga- og umbunarkerfum sem eru í gangi allt 

skólaárið og er viðhaldið sem föstum lið í skólastarfinu og frá aðgerðum sem gripið er 

til þegar hegðunarvandkvæði koma upp og taka þarf föstum tökum. Áður er þó gerð 

grein fyrir aðferð sem notuð var við rannsóknina en í framhaldi af niðurstöðukafla er 

umræðukafli þar sem leitast er við að draga saman niðurstöður og þær ræddar út frá 

ýmsum sjónarhornum. Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða dregur rannsóknin 

upp mynd af  því hvernig starfsfólk skólanna tveggja sem um ræðir tekur á agamálum á 
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þeim tíma er rannsóknin var gerð og hvernig reynsla þeirra og þekking eða jafnvel 

reynslu- og þekkingarleysi hefur áhrif á útkomuna. 

Hafa ber í huga að tilgangur rannsóknarinnar var ekki að dæma það starf sem fram fer 

með tilliti til agastjórnunar heldur að skoða hvernig agastjórnun er háttað, fá yfirsýn og 

reyna að leggja mat á hvort efla þurfi meðferð agamála að einhverju leyti með tilliti til 

fjölgunar hegðunarvandamála í skólum. 

Völuskóli og Fáluskóli eru ekki rétt nöfn skólanna sem rannsóknin náði til svo ekki sé 

unnt að rekja svör til einstakra kennara eða dæmisögur úr skólastarfinu til einstakra 

nemenda. 

2 Aðferðafræði og gagnaöflun 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upplýsingaöflun og greiningu gagna. 

2.1 Yfirlit yfir gagnaöflun 

Eftirfarandi gagna var aflað í tengslum við rannsóknina: 

 Tvö hálfopin eigindleg viðtöl tekin við stjórnendur (deildarstjóra og 

aðstoðarskólastjóra) í Völuskóla annars vegar og Fáluskóla hins vegar. 

 Sex hálfopin eigindleg viðtöl tekin við kennara á yngsta og miðstigi í Völuskóla 

og á miðstigi í Fáluskóla. 

 Eitt opið óformlegt viðtal var tekið við stuðningsfulltrúa í Völuskóla. 

 Margvíslegra annarra gagna um þennan málaflokk var aflað af heimasíðum 

skólanna, um meðferð agamála og agastjórnun auk þess sem lög um grunnskóla 

og ýmsar reglugerðir tengdar efninu voru skoðaðar. Starfsáætlanir skólanna voru 

nýttar við heimildaöflun en þar sem nöfn skólanna eru ekki gefin upp er ekki 

mögulegt að vísa til þeirra né upplýsinga af heimasíðum í rannsókninni né nefna 

í heimildaskrá. 

 Ýmis konar gagnaöflun fór einnig fram með tölvupósti eða símtölum, til að 

mynda í þeim tilfellum þar sem upplýsinga var óskað í framhaldi af viðtölum en 

einnig ef nýir fletir útheimtu nánari upplýsingar. 

 Vettvangsathuganir fóru fram í kennslustofum í Völuskóla. 
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Alls voru því tekin níu viðtöl í tengslum við rannsóknina á tímabilinu 24. janúar - 21. 

mars 2011, en fanga var leitað víðar og viðmælendur og upplýsingagjafar í tengslum við 

verkefnið voru fleiri. 

2.2 Viðtöl í Völuskóla og Fáluskóla 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem stuðst var við hálfopnar 

spurningar. Þátttakendum voru sendar spurningarnar áður en viðtöl fóru fram en 

misjafnt var hvort þeir höfðu kynnt sér spurningarnar eða ekki. Spurningar til stjórnenda 

sneru almennt að agastjórnunarstefnu skólans, skóla-, bekkjar- og umgengnisreglum, 

notkun umbunarkerfa, fræðslu til kennara og almenns starfsfólks, innri og ytri björgum 

og foreldrasamstarfi. Spurningar til kennara sneru að framkvæmd við setningu 

bekkjarreglna, eftirfylgni, agastjórnunaraðferðum, stuðningi yfirstjórnenda og notkun 

og þekkingu á umbunarkerfum.  

Eigindleg viðtöl henta vel þegar reynt er að grafast fyrir um og skilja veruleikann út frá 

sjónarhorni viðmælanda frekar en að skapa algild lögmál eða skýringar (Bogdan, R og 

Biklen, S, 1992). Lögð var áhersla á að fá fram sjónarmið byggð á reynslu viðmælenda 

og með þeim yfirsýn yfir skipulag og framkvæmd agastjórnunar í skólunum báðum. 

Þegar hálfopin viðtöl eru tekin eru viðtöl látin þróast að einhverju leyti þótt 

spurningaramminn sé ávallt hafður til hliðsjónar. Viðtölin, sem tóku hvert um sig frá 

þrjátíu mínútum til níutíu mínútna, voru hljóðrituð og afrituð auk þess sem 

athugasemdir og hugrenningar voru skráðar að þeim loknum. 

2.3 Val á þátttakendum 

Ástæða þess að rannsókn fór fram í Völuskóla er sú að skólinn var heimaskóli 

rannsakanda á meðan á námi við Kennaradeild menntavísindasviðs Háskóla Íslands stóð 

og val á Fáluskóla til samanburðar réðst einungis af því að skólinn starfar eftir 

heildstæðu kerfi við agastjórnun. Valið byggðist því ekki á að agastjórnun hefði á 

nokkurn hátt þótt ábótavant í skólunum tveimur. 

Við val á þátttakendum var horft til þess að ræða við stjórnendur til að fá fram stefnu 

skólans í agamálum en einnig var mikilvægt að fá fram viðhorf og reynslu 

framkvæmdaraðilanna, það er kennaranna. Þátttakendur fengu þær upplýsingar að 

rannsakandi væri að skoða hvernig umbunarkerfum væri beitt í skólanum til að hafa 

áhrif á hegðun sem og meðferð agamála almennt og að viðtölin yrðu hljóð- og afrituð. 
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Ákveðið var að leita eftir viðhorfum kennara á yngsta- og miðstigi þar sem 

umbunarkerfum er frekar beitt á yngri skólastigum til að bæta hegðun eða auka færni 

þar sem hegðunarvandinn er oftast ókyrrð eða rót í tímum, en á unglingastigi vill 

vandinn frekar lúta að því að nemendur skili ekki sínu, skrópi eða vinni ekki verkefni 

sem fyrir eru lögð (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). 

Einnig þótti áhugavert að rannsaka hvort munur væri á aðferðum sem beitt væri í efsta 

bekk yngsta stigs og yngsta bekk miðstigs og kennarar sem rætt var við í Völuskóla 

kenna því í þeim bekkjardeildum. Einungis var rætt við kennara fimmtu bekkja í 

Fáluskóla. Af þeim sex kennurum sem rætt var við eru tveir karlmenn, en sé litið til 

aldurs viðmælenda í heild voru fjórir þeirra komnir yfir miðjan aldur, einn var á miðjum 

aldri, tveir á fertugsaldri og tveir nánast nýútskrifaðir. Gaf það skemmtilega fjölbreytni í 

svörum að ræða við svo reynt fólk í bland við reynsluminna. 

Rétt er að nefna nokkra hugsanlega annmarka þessarar rannsóknar. Sé ætlunin að fá 

fram heildstæðari mynd af því hvernig framkvæmd agastefnu Völuskóla er, væri 

nauðsynlegt að afla einnig megindlegra gagna, ræða við stærri hóp kennara og fá 

sjónarmið foreldra/forráðamanna og nemenda fram. Fyrirvara verður því að hafa á því 

að hve miklu leyti viðmælendur endurspegla þær aðferðir eða framfylgja þeirri stefnu 

sem skólarnir setja. Einnig má gefa sér að réttari mynd af aðferðum kennara skólanna 

fengist ef aðferðirnar sem þeir beita væru flokkaðar og greindar með tilliti til fjölda 

barna í bekk sem væru með einhvers konar greiningar á bak við sig. 

Skýrslunni er ætlað það hlutverk að draga upp mynd af agastjórnun í Völuskóla og þeim 

aðferðum sem kennarar við skólann beita til að bæta hegðun nemenda á þeim tíma sem 

gagna var aflað og út frá sjónarhóli kennara og stjórnenda. Henni er einnig ætlað að 

sýna fram á hvað vel er gert en auk þess hvað þurfi að bæta. Um niðurstöður 

rannsóknarinnar verður fjallað í næsta kafla. 

3 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir hvernig staðið er að agastjórnun í Völuskóla, hvaða 

línur eru lagðar í þeim efnum gagnvart kennurum og nemendum, hvernig haldið er utan 

um agamál og hvaða inngrip eiga sér stað þegar eiga þarf við hegðun sem að mati 

kennara skólans og stjórnenda telst erfið. Auk þess er vikið að þekkingu starfsfólks, 
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fræðslu því til handa og forvarnargildi góðs skólabrags. Niðurstöðum er lýst með eins 

skýrum hætti og kostur er, auk þess sem athygli er vakin á mun á aðferðum milli 

Völuskóla og Fáluskóla þar sem áhugavert þykir. 

Völuskóli er ungur skóli en hann tók til starfa á fyrsta áratug þessarar aldar og vinnur 

eftir hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Á fyrsta starfsári stunduðu einungis 120 

nemendur nám við skólann og var hann líkastur litlum sveitaskóla í nýju og óbyggðu 

hverfi. En skólinn, líkt og Völuhverfið, hefur vaxið hratt og nú sex árum síðar stunda 

um 400 nemendur þar nám. Húsnæði skólans hefur á þessum tíma tekið miklum 

breytingum sem og fjöldi bekkjardeilda en í upphafi voru aðeins 1. – 6. bekkjardeild við 

skólann en nú eru þær tíu eins og almennt er í skólum. Af þessum hraða vexti má vera 

ljóst að starfsfólk og nemendur hafa mátt leggja sig alla fram við að aðlagast 

breytingum á skólastarfinu. 

Í nýjum skóla tekur tíma að mynda skólabrag en eitt af þeim verkefnum sem fyrir liggja 

við myndun hans er að taka afstöðu til hegðunar sem telst ásættanleg í samvinnu 

kennara og nemenda. Með tímanum hafa enda verið settar skólareglur og 

skólasóknarreglur auk sérstakra umgengnisreglna í matsal í því skyni að forma hegðun 

og samskipti í skólanum. Gildi skólans samkvæmt skólanámskrá Völuskóla eru virðing, 

vinátta, samvinna og skapandi starf og endurspegla skólareglurnar þessi gildi. 

Skólabragur er skilgreindur á heimasíðu skólans á þann hátt að hver nemandi beri 

ábyrgð á eigin námi, hegðun, eigum sínum sem og umgengni við eigur skólans og 

annarra. Öryggi nemenda við störf í skólanum skal í hávegum haft og tengist því að 

samskipti milli nemenda og samskipti nemenda við starfsfólk skólans skuli byggð á 

gagnkvæmri virðingu og jákvæðum aga. Að lokum er fullyrt að jákvæður agi bæti 

kennslu og námsumhverfi skólans og auki líkur á að nemendur öðlist sjálfsaga. 

Fáluskóli tók til starfa á áttunda áratug síðustu aldar og vinnur líkt og Völuskóli eftir 

hugmyndum um einstaklingsmiðað nám. Nemendur við skólann eru um 600 talsins en 

árið 2007 tók skólinn upp SÁTT-kerfið sem byggt er á Heildstæðri nálgun við jákvæða 

hegðun eða Positive Behaviour Support (PBS) (Sprague & Golly, 2008), í því skyni að 

vinna með hegðunarvandamál í skólanum. Í kerfinu felst að öllum nemendum er kennd 

sú hegðun sem skólinn ákveður að sé tilhlýðileg á hverjum stað í skólanum 

(kennslustofum, íþróttahúsi, matsal) og eru væntingar til hegðunar rifjaðar upp með 

reglulegu millibili ásamt því að góð hegðun er styrkt með hrósi og umbun. Sýni 



10 

nemandi af sér hegðun sem samræmist ekki væntingum fær hann upprifjun á 

hegðunarvæntingum og tækifæri til að leiðrétta hegðunina. Allt starfsfólk skólans fær 

markvissa þjálfun í að kenna, æfa, leiðrétta og hrósa fyrir þá hegðun sem vænst er og 

hugmyndafræðin er byggð á því að allir sem í skólanum starfa bregðist við agabrotum á 

sama eða nánast sama hátt. Einkunnarorð skólans eru samvinna, ábyrgð, traust og 

tillitsemi og notar hann fyrstu bókstafi einkunnarorðanna til að mynda nafn 

agakerfisins, SÁTT, í stað þess að notast við PBS.  

Þótt skólar vinni ekki eftir heildstæðum agastjórnunarkerfum líkt og PBS þar sem 

starfsfólk er þjálfað til að bregðast á samhæfðan hátt við hegðun og agabrotum er ljóst 

að meginmarkmið agastjórnunar skóla verða að vera starfsfólki og nemendum ljós; 

samræmi verður að vera í afleiðingum agabrota og vinnubrögð samræmd. Algengast er 

að kennarar starfi að mestu leyti sjálfstætt og hafi sjálfræði um vinnubrögð, viðfangsefni 

og framkomu í kennslustofunni og á það einnig við um kennara Völuskóla. Mögulega 

gæti dregið úr árangri skólastarfs vegna lítils samræmis milli vinnubragða kennara og 

afstöðu þeirra gagnvart nemendum í þessum efnum. Rúnar Sigþórsson og fleiri telja að 

ef ætlunin sé að skapa nemendum og starfsmönnum öruggar aðstæður, sem ýta í víðasta 

skilningi undir nám, þurfi skólastjórn, kennarar og starfsfólk að koma fram af festu og 

öryggi og vera meðvitaðir um að þeir séu hluti af heild þar sem samræmi ríki í öllum 

veigamiklum atriðum (1999). 

3.1 Agastjórnun í Völuskóla 

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir einstökum þáttum er varða agastjórnun í 

Völuskóla. 

3.1.1. Skólareglur 

Samkvæmt reglugerð um skólareglur í grunnskóla er hverjum skóla skylt að setja 

skólareglur sem nemendur skulu fara eftir og stuðla eiga að góðum skólabrag. 

Skólastjóri skal hafa forgöngu um og bera ábyrgð á að skólareglur séu settar í samvinnu 

við fulltrúa nemenda og foreldra/forráðamanna. Reglurnar skulu birtar í skólanámskrá 

og afhentar nemendum og foreldrum/forráðamönnum þeirra. Umsjónarkennurum ber að 

fjalla um skólareglurnar með nemendum sínum og minna á þær ef þarf, auk þess sem 

umsjónarkennurum ber að ræða þær í foreldraviðtölum. Reglurnar skulu vera skýrar, 

afdráttarlausar og í samræmi við aðalnámskrá grunnskóla og lög um grunnskóla. Lagt er 

upp með að þær fjalli um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og 
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heilbrigðar og hollar lífsvenjur. Einnig er tekið fram að í reglunum skuli koma skýrt 

fram hvernig skólinn komi til með að bregðast við brotum á þeim og viðurlögin kynnt 

nemendum og foreldrum/forráðamönnum (Reglugerð um skólareglur í grunnskóla nr. 

270/2000). 

Skólareglur Völuskóla voru samdar af teymi um skólabrag en í því voru 

aðstoðarskólastjóri og þeir kennarar skólans sem höfðu áhuga á að vinna að bættum 

skólabrag. Teymið samdi drög að skólareglum sem borin voru undir kennara skólans á 

kennarafundum eftir þó nokkurn undirbúning og samræður kennara á milli. Lagt var 

upp með að hafa reglurnar einfaldar og skýrar og áttu þær að gilda fyrir öll svæði 

skólans. Að auki voru settar umgengnisreglur í matsal þar sem þörf var talin á að hafa 

þar skýrar reglur. Fastmótaðar reglur voru ekki settar fyrr en eftir tveggja ára starf í 

skólanum, þar sem vilji var til að vanda verkið og tíma tók að finna út hvernig skólabrag 

starfsfólk sóttist eftir. 

Skólareglur Völuskóla fylgja fyrrnefndri reglugerð um skólareglur í grunnskólum þó 

með þeim undantekningum að þær eru ekki afhentar nemendum eða 

foreldrum/forráðamönnum og ekki kemur fram í skólareglunum hvernig skólinn hyggst 

bregðast við brotum á þeim. Hvað varðar þá staðreynd að skólareglur eru ekki afhentar 

foreldrum ber að hafa í huga að reglugerðin er samin árið 2000 og á þeim ellefu árum 

sem liðin eru hefur upplýsingagjöf til nemenda og foreldra/forráðamanna tekið 

stakkaskiptum. Almennt hefur upplýsingagjöf færst í það form að upplýsingar eru 

gefnar á heimasíðum skóla eða komið á framfæri gegnum tölvupóst til nemenda eða 

foreldra/forráðamanna. Auk þess leggur Völuskóli mikla áherslu á umhverfismál og 

umhverfisvernd og í samræmi við það hefur verið tekin ákvörðun um að nota sem 

minnst af pappír í skólanum. 

Við skoðun á skólareglum Völuskóla kemur í ljós að nemendum er bæði sagt hvað þeim 

beri að gera: ...ber að mæta stundvíslega...ber að hlíta fyrirmælum starfsmanna...auk 

þess sem sumar eru orðaðar sem staðreyndir: Við sýnum hvert öðru...Nemendur ganga 

vel og snyrtilega... Athygli vekur að fjórar þeirra banna ákveðna hegðun: Notkun GSM 

síma er bönnuð...Notkun reiðhjóla er bönnuð...Nemendur mega ekki...Tóbaksnotkun er 

bönnuð. Borið saman við Fáluskóla, sem vinnur eins og fyrr segir út frá SÁTT-kerfinu, 

má sjá að þar er áhersla lögð á að reglur séu ávallt orðaðar á jákvæðan hátt og orðið ekki 

ekki notað nema í einu tilfelli, það er í reglunni: Við leggjum ekki í einelti. Rannsóknir 
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hafa enda sýnt að nemendur eru mun líklegri til að fara eftir ábendingum um hvað þeim 

beri að gera en boðum og bönnum; þeir séu líklegri til að hlýða reglunni „göngum á 

göngunum“ í stað „það er bannað að hlaupa á göngunum“ (Sprague og Golly, 2008). 

Munurinn á þessu tvennu er sá að geti nemendur ekki sagt til hvers er ætlast, það er með 

því að vera sagt hvað þeim beri að gera í stað þess að þeim sé sagt hvað þeir megi ekki 

gera, viti þeir ekki hvernig þeir eiga að haga sér við tilteknar aðstæður. 

Skólareglur hanga uppi eða eiga að hanga uppi í hverri kennslustofu Völuskóla og eru 

kynntar öllum nemendum á haustin. Deildarstjóri sem rætt var við telur að misjafnt sé 

hversu vel nemendur þekki skólareglurnar en nefnir sem dæmi að flestir nemendur 

þekki mjög vel regluna um notkun GSM-síma í skólanum en hún kveður á um að ef 

nemandi í 1.-7. bekk sé með GSM-síma í kennslustund þá sé símtækið tekið af 

nemandanum og foreldrar hans þurfa að sækja það. 

Um aðrar afleiðingar agabrota gildir að hvert einstakt tilvik er metið fyrir sig. Reynt er 

að bregðast við um leið og hlutirnir gerast og umsjónarkennarar og skólastjórnendur 

leggja mat á alvarleika málsins og hvort nauðsynlegt sé að hafa samband við 

foreldra/forráðamenn. Ákveðið er hvort þeir þurfi að sækja nemandann eða hvort tilefni 

sé til að funda með nemanda, foreldrum/forráðamönnum og starfsfólki skólans. 

Afleiðingar brota á skólareglum eru einnig metnar með tilliti til alvarleika, aðstæðna og 

forsendna hverju sinni. 

3.1.2. Bekkjarreglur 

Í upphafi skólaárs vinna kennarar og nemendur saman að því að mynda bekkjarreglur 

og er miðað við að reglurnar hangi uppi í skólastofum. Nemendur í yngri 

bekkjardeildum búa stundum til veggspjöld eða kynna bekkjarreglurnar á annan máta. Í 

skólanámskrá er nefnt að nemendur skuli bera ábyrgð á gjörðum sínum. Þeir viti að þeir 

sem brjóta reglur þurfi að sæta ábyrgð og ef nemendur taki ekki ábyrgð á framkomu 

sinni og kjósi að brjóta reglur þurfi foreldrar/forráðamenn að taka þátt í að axla 

ábyrgðina með nemanda og koma að fræðslu um nauðsyn reglna í samskiptum fólks. 

Afleiðingar brota eru þó hvergi tilgreindar heldur eru þær ákvarðaðar hverju sinni og 

miðast við eðli brotanna. Skólinn telur það mjög mikilvægt að nemendur og kennarar 

vinni saman að því að semja bekkjarreglurnar þar sem aðkoma nemenda að reglunum 

ýti undir ábyrgðartilfinningu, því það séu þeir sem eigi að fara eftir reglunum og þurfi 

að gera upp við sig hvað stuðli að góðum bekkjaranda. Skólinn telur jafnframt að það að 
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setja bekkjarreglur í upphafi skólaárs skapi einnig mikilvægan og góðan grundvöll fyrir 

umræðu um samskipti og framkomu nemenda sín á milli og gagnvart starfsfólki 

skólans. Umsjónarkennari leiðir þessa vinnu og aðstoðar við framsetningu og dregur 

saman í yfirheiti það sem nemendur stinga upp á. Meginuppistaða bekkjarreglna eru 

almennar umgengnis- og kurteisisreglur auk þess sem áréttað er að einelti sé aldrei 

ásættanlegt og ekki liðið. 

Samkvæmt deildarstjóra Völuskóla gengur skólinn út frá því gagnvart kennurum að 

reglurnar snerti hegðun, vinnufrið og líðan nemenda og þær séu settar fram á jákvæðan 

hátt. Umsjónarkennara er svo í sjálfsvald sett hvernig hann vinnur reglurnar í samvinnu 

við nemendur, út frá þeim yfirhugtökum sem nefnd voru, og hvernig hann ræðir við 

nemendur um ástæður og gildi þess að hafa slíkar reglur. Ekki eru sérstakar kröfur 

gerðar um að kennarar skólans eða ákveðinna stiga skólans hafi samráð um 

bekkjarreglur eða viðbrögð við brot á bekkjarreglum, en kennarar sem rætt var við voru 

sammála um að meginuppistaða reglnanna væri mjög svipuð. 

Kennararnir voru sammála um að mikilvægt væri að nemendur fengju á tilfinninguna að 

þeir semdu reglurnar sjálfir til að auka ábyrgðartilfinningu gagnvart samskiptum og 

umgengni í bekknum. Þær umræður sem sköpuðust í kringum vinnu með reglurnar væru 

einnig mjög mikilvægar í upphafi skólaárs þegar hrista þurfi bekkinn saman. Í 

einhverjum tilfellum eru reglurnar settar upp sem bekkjarsamningur og þá skrifa 

nemendur undir að þeir ætli sér að hlíta þeim reglum sem hann kveður á um. Fyrir hefur 

komið að nemandi telur sig ekki vera tilbúinn að fara eftir reglunum og þá hefur hann 

skrifað undir tveimur, þremur vikum síðar þegar hann hefur sannfærst um ágæti slíks 

samnings og er tilbúinn að vinna eftir honum. 

Afleiðingar brota á bekkjarreglum eru ekki tilgreindar skriflega og taka mið af hverju 

einstöku tilfelli. Ef brotið er einstaklingsbrot og telst umtalsvert er það skráð á Mentor 

(skráningarkerfi skólans) og talað er við foreldra eða atvikinu vísað til skólastjórnenda. 

Ef bekkurinn í heild hefur ekki farið eftir reglum þá getur verið um að ræða áminningu 

eða missi einhverra hlunninda, til dæmis frjáls tíma. Áminning þýðir að kennari ræðir 

við nemandann, til að mynda um það hvort hegðunin sé ásættanleg og hvort rétt sé að 

bæta fyrir brotið eða biðja einhvern afsökunar. 
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Einn kennari sem er nýr í starfi hefur valið að fá foreldra í lið með sér og brot á 

bekkjarreglum er sett inn í Mentor þar sem athugasemdin er sýnileg foreldrum 

nemandans og virkjar með því foreldra til að taka málið upp heima með nemandanum. Í 

erfiðari tilfellum vísar hann þó brotunum til deildarstjóra. Aðspurðir segjast kennarar 

skólans þó yfirleitt ekki kynna foreldrum bekkjarreglunar. 

Þar sem unnið er heildstætt eftir SÁTT-kerfinu í Fáluskóla, sem meðal annars felur í sér 

að reglur eru til fyrir hvert einasta svæði skólans: matsal, íþróttahús, ganga, útisvæði og 

kennslustofur, eru fyrir hendi reglur um hegðun í kennslustofum sem og samskipti milli 

nemenda. En þótt reglurnar séu til eru nemendur þó virkjaðir til að búa til bekkjarreglur 

sem byggja á SÁTT og skólareglunum og býr sú hugsun að baki því að nemendur fari 

frekar eftir reglunum ef þeir hafa átt þátt í að búa þær til sjálfir. Bekkjarreglur eru því 

byggðar á sameiginlegum grunni og brot á bekkjarreglu er brot á skólareglu og viðbrögð 

taka mið af samræmdri meðferð skólans á agabrotum eða hegðunarfrávikum. 

Hegðunarfrávik flokkast í 1. stigs brot (hlaup á göngum, fara ekki eftir fyrirmælum, 

truflandi hegðun, slæm umgengni og ögrandi hegðun), 2. stigs brot (óhlýðni, 

særandi/niðrandi orðbragð, ósannsögli, hrekkir og stríðni) og 3. stigs brot (alvarleg 

slagsmál eða ofbeldi, mjög ögrandi hegðun, þjófnaður eða skemmdarverk) og eru 

viðbrögð einnig stigskipt með tilliti til hvers flokks. Nemendur þekkja því vel 

afleiðingar hegðunarfrávika eða brota á skólareglum en einn kennari sem rætt var við 

nefndi þó að nemendur ættu stundum erfitt með að tengja hegðun sína við ákveðna 

tegund af broti. En almennt voru kennarar sem rætt var við, sem og aðstoðarskólastjóri 

Fáluskóla, sammála um að nemendur vildu ekki fá „gula miða“ en hegðunarfrávik eru 

skráð á slíka miða þótt sumum „sé skítsama“ eins og gengur. 

3.1.3. Skólasóknarreglur 

Hér á undan hefur verið rætt um afleiðingar brota á skólareglum og bekkjarreglum í 

Völuskóla og þá staðreynd að ekki eru samræmd viðbrögð við brotum heldur tekið á 

hverju tilfelli fyrir sig miðað við forsendur og alvarleika brotsins. Afleiðingar brota á 

skólasóknarreglum eru þó mjög skýrar en nemendur hefja haust- og vorönn með 

skólasóknareinkunnina 10 og eru punktar dregnir frá mæti nemandi of seint eða ekki í 

kennslustund og hafa punktarnir áhrif á skólasóknareinkunn. 0-4 punktar þýða 10 í 

skólasóknareinkunn en eftir það lækkar hún um 0,5 við hverja 2 punkta. Viðbrögð við 

punktasöfnun eru stigskipt en eftir 15 punkta ræðir umsjónarkennari við nemanda og 
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aðvarar hann einslega, skráir í Mentor og lætur foreldra/forráðamenn vita að rætt hafi 

verið við hann. Eftir 30 punkta boðar umsjónarkennari nemanda ásamt 

foreldrum/forráðamönnum til fundar þar sem mæting er rædd og skráð er í Mentor að 

fundurinn hafi átt sér stað. Við 40 punkta vísar umsjónarkennari málinu til deildarstjóra 

sem á ný kallar nemanda og foreldra/forráðamenn til fundar auk þess sem 

nemendaverndarráði (sjá nánar á bls. 17) er tilkynnt um málið. Ef nemandi safnar 50 

punktum koma skólastjórnendur að málinu og því er jafnvel vísað til fræðsluyfirvalda 

eða barnaverndarnefndar. Nemandi getur gert samning við deildarstjóra um að bæta sig 

og hækkar mætingareinkunn um 0,5 fyrir hverja viku sem nemandi fær engan punkt en 

skólasóknareinkunn háð samningi getur þó hæst orðið 9,0. Skólasóknareinkunnarkerfi 

af þessu tagi veitir nemendum aðhald og samræmir aðgerðir og viðbrögð gagnvart 

frávikum í ástundun. 

3.2 Meðferð agabrota 

Hér verður gerð grein fyrir fyrstu viðbrögðum við agabrotum, hugmyndafræðinni sem 

unnið er eftir og skráningu agabrota. 

3.2.1 Fyrstu viðbrögð 

Í Völuskóla er lögð áhersla á jákvæðan aga og þótt það sé ekki opinber stefna skólans 

þá er í meginatriðum stuðst við Uppbyggingarstefnu Diane Gossen en megininntak 

hennar er að kenna nemendum sjálfsaga og sjálfsstjórn. Lagt er upp með að kenna 

nemendum að þekkja tilfinningar sínar og þarfir og kennarar nota spurningatækni til að 

aðstoða nemendur við að vinna úr atburðum og erfiðum tilfinningum. Í stað þess að 

refsa nemendum eða skamma þá er reynt að fá nemendur til að skoða hug sinn og 

mögulegar ástæður hegðunarinnar og átta sig á að við getum í raun aðeins stjórnað 

okkur sjálfum og viðbrögðum okkar. Nemendur læra að það sé eðlilegt og mannlegt að 

gera mistök og mistökin gefi fólki tækifæri til að læra og vaxa sem einstaklingar 

(Heimasíða Uppbyggingarstefnunnar). 

Eins og áður hefur komið fram eru viðurlög vegna agabrota ákveðin hverju sinni og 

reynt er að bregðast við um leið og hlutirnir gerast. Umsjónarkennari er sá fyrsti sem 

tekur ákvörðun um viðbrögð sem geta verið að taka sjálfur á vandanum eða leita til 

deildarstjóra og þá ef til vill að boða foreldra til fundar eða mælast til að þeir sæki 

nemandann. Aðgerðir í framhaldi eru einnig ákvarðaðar í hvert sinn út frá eðli brotsins 
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og afleiðingum þess. Ef til vill er atvikið einangrað tilfelli sem er úr takti við almenna 

hegðun nemandans eða þá að grípa þarf inn í hegðun sem hefur ágerst. 

Mikil áhersla er lögð á að nemendum sé gefið tækifæri til að átta sig á hvernig þeir 

hefðu betur getað brugðist við eða geti bætt fyrir hegðun sína og gefist þannig tækifæri 

til að læra af mistökunum. Því eru fyrstu viðbrögð ávallt að ræða við nemandann en þó 

með þeirri undantekningu að þegar talið er að hann þurfi tíma til að „kæla sig niður“ er 

hann „sendur upp á skrifstofu“ sem er gildishlaðið orðalag sem flestir í kringum miðjan 

aldur bendla við niðurlægjandi refsingu. Hugmyndin með þessari aðferð er þó einungis 

að taka nemandann út úr aðstæðum, leyfa honum að ná áttum áður en atburðir eru 

ræddir á góðum nótum og á uppbyggilegan hátt með áherslu á að læra af atvikinu. Þetta 

verklag er í samræmi við Uppbyggingarstefnuna (Heimasíða Uppbyggingarstefnunnar). 

Traust er mikilvægur þáttur í samskiptum starfsfólks skólans en skólastjórnendur vilja 

ekki síður skapa traust á milli starfsfólks og nemenda. Á þeim árum síðan skólinn hóf 

störf hefur þetta traust vaxið eins og fram kemur í orðum deildarstjóra við skólann: 

Að nemendur geti treyst okkur og við getum treyst þeim ávinnst í skóla. 

Maður skynjar það eftir því sem maður þekkir börnin betur og þau eru 

búin að vera lengur í skólanum, að þá gengur allt miklu betur fyrir sig. 

Það voru miklu meiri árekstrar þegar skólinn var ungur, unglingarnir 

voru að koma úr öðrum skólum og voru með önnur viðmið en voru í 

þessum skóla. Nú er komið þetta traust og þekking á þolmörkum 

barnanna og þau eru farin að þekkja kennarana og virðingin er öll að 

koma. Mér finnst þetta alveg tvennt ólíkt, ekki af því að 

nemendahópurinn sé endilega öðruvísi heldur vegna þess að þetta er 

orðið samfélag. 

3.2.2. Viðbrögð við erfiðum hegðunarvanda 

Í þeim tilfellum þar sem samræður bera ekki árangur og nemandi heldur áfram að sýna 

erfiða hegðun og ítrekað er myndað teymi umsjónarkennara, deildarstjóra og foreldra, 

sem námsráðgjafi eða skólasálfræðingur koma jafnvel einnig að. Fundað er reglulega og 

farið yfir stöðuna, framfarir og horfur, í því skyni að bæta líðan nemandans og auka 

líkur á jákvæðari hegðun. Ef alvarleg atvik hafa komið upp sem hafa mikil áhrif á 

samnemendur er fundað með þeim og jafnvel foreldrum/forráðamönnum þeirra til að 
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draga úr áhyggjum, gefa nemendum kost á að ræða þær og upplifa að tekið sé á málum 

af festu og öryggi þeirra sé tryggt. 

Miklu skiptir að meta það rétt hverju sinni hvort ástæða er til að hafa samband við 

foreldra/forráðamenn nemanda þegar agabrot hefur átt sér stað þótt það sé sjálfgefið 

þegar um ofbeldi eða alvarlegt brot er að ræða sem hefur berlega áhrif á líðan 

nemandans eða nemendahópsins. Skólinn vill þó varast að tilkynna öll brot og „blása 

þau upp“, sérstaklega ef hegðunarbrotið er úr takti við hegðun nemandans að öðru leyti. 

Þá gildir að ræða við viðkomandi nemanda/nemendur um orsakir og ástæður 

hegðunarinnar án þess að kalla foreldra/forráðamenn á fund og gera úlfalda úr mýflugu. 

Er þetta í samræmi við áherslu skólans á gagnkvæmt traust milli starfsfólks og 

nemenda. 

Í Völuskóla er námsráðgjafi mjög virkur í að taka á hegðunar- og samskiptavanda og 

beitir sér vasklega við að leysa úr málum með fyrirbyggjandi hætti. Hann ræðir við 

bekki, einstaklinga, hópa nemenda og hefur forgöngu um bekkjarsamninga og fundi 

með foreldrum ef ástæða þykir til. Nemendur og foreldrar/forráðamenn eiga greiðan 

aðgang að honum þegar leitað er eftir stuðningi og ráðgjöf. 

Nemendaverndarráð starfar við skólann í samræmi við reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

584/2010 og í því ráði sitja skólastjórnendur, hjúkrunarfræðingur, fulltrúi sérkennara, 

námsráðgjafi og skólasálfræðingur (eftir þörfum) og bera kennarar áhyggjuefni sín 

undir ráðið. Nemendaverndarráði ber samkvæmt reglugerðinni að samræma skipulag og 

framkvæmd fullnægjandi þjónustu við nemendur vegna fötlunar, sjúkdóms eða 

námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika og tekur ráðið ákvarðanir um 

nauðsynlegar ráðstafanir, umbætur eða aðgerðir í viðkomandi máli (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 

584/2010). Í einhverjum tilfellum fara mál frá nemendaverndarráði til fræðsluyfirvalda 

og þaðan til barnaverndar. 

Brottvikning úr skóla hefur átt sér stað á þeim tíma sem skólinn hefur starfað og þá 

vegna mjög alvarlegra brota sem öðrum nemendum stafaði hætta af. Lög um grunnskóla 

nr. 92/2008 kveða skýrt á um hvenær og hve lengi vísa má nemanda úr skóla og er ljóst 

að úrræðið er aðeins notað í neyð og þegar mjög brýnar ástæður búa að baki. Í þau tvö 
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eða þrjú skipti sem úrræðinu hefur verið beitt er það mat deildarstjóra að það hafi ekki 

haft neitt að segja í sambandi við hegðun nemandans í framhaldi og því hafi einungis 

verið beitt, eins og áður sagði, til að tryggja öryggi annarra nemenda skólans. 

Í stuttu máli má segja að skólastjórnendur og kennarar vinni að málum eins og þeir telja 

best án þess að vera með sérstaklega mótaða stefnu eða vinnuáætlun um viðbrögð við 

agabrotum. Aðalatriðið er að bregðast strax við, senda skýr skilaboð og væntingar um 

hegðun með áherslu á að fá nemandann til að bera ábyrgð á hegðuninni með því að 

skoða orsakir hennar og færar leiðir til úrbóta. Hvert tilfelli er skoðað út frá þeirri líðan 

sem mögulega orsakar hegðunina með áherslu á að bæta hana. 

Kennarar Völuskóla sem rætt var við vilja alls ekki vera ekki of stífir í fyrstu 

viðbrögðum. Einn talaði um að einstaka sinnum þyrfti að stofna lítinn rannsóknarrétt og 

skoða mál frá öllum hliðum þar sem fyrir kæmi að atburðurinn sem um ræddi væri 

afleiðing einhvers sem hefði verið í gangi í talsverðan tíma. Því skipti sköpum að gefa 

sér tíma til að heyra um málsatvik áður en tekið væri á málinu og væru 

skyndibekkjarfundir tilvaldir til þess. Almennt eru bekkjarfundir þó notaðir til að bæta 

samskipti og ræða mál sem eru í gangi í bekknum í einhvern tíma og eru kennarar 

sammála um að þeir gefist mjög vel og komi í veg fyrir hegðunarvanda. Kennarar sem 

rætt var við voru sammála um að þeir nytu stuðnings yfirstjórnar, skólastjórnendur 

tækju ákveðið á málum og skipuðu stórt hlutverk við úrlausn þeirra vandamála sem upp 

kæmu. Einn nefndi að mjög gott væri að vísa málum til deildarstjóra þar sem hann væri 

góður í að „róa nemendur sem eru æstir og sárir“. 

3.2.3. Skráning agabrota 

Völuskóli notar Mentor til að skrá upplýsingar um hegðun nemenda en Mentor er 

heildstætt upplýsinga- og námskerfi fyrir alla aðila sem starfa með börnum í skólum eða 

tómstundastarfi (Mentor.is). Í upphafi skólastarfs voru kennarar skólans mjög duglegir 

að skrifa í dagbók nemanda jákvæðar og uppbyggilegar athugasemdir en almennt hefur 

dregið úr því og vikupóstar sem kennarar senda innihalda almennar upplýsingar um 

hvernig gengur í bekknum. Þróunin hefur því verið sú að í Mentor eru skráðar 

athugasemdir um atvik sem þarf að láta foreldra vita af eða um hegðunarvandamál sem 

upp koma. Kerfið er þannig uppbyggt að ef ítarlega er skráð er hægt að fá fram 

upplýsingar um á hvaða svæðum skóla agabrot eiga sér stað, á hvaða tímum eða hvaða 

nemendur eiga í hlut eða koma að atvikinu. Geta notendur kerfisins valið hvort allar 
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skráningar séu sýnilegar foreldrum og hefur Fáluskóli valið að hafa þær það ekki. Eins 

og kom fram í kafla 3.2.2 leggur Völuskóli áherslu á að vega og meta í hvert sinn hvort 

ástæða sé til að hafa samband við foreldra þegar hegðunarvandkvæði koma upp en þar 

sem allar skráningar í kerfið eru sýnilegar foreldrum leiðir það til þess að öll 

hegðunarvandkvæði sem upp koma eru ekki skráð í kerfið. Minni líkur eru því á að 

hægt sé að kortleggja agavandamál innan skólans með hliðsjón af þeirri yfirsýn sem 

kerfið býður upp á. 

Í þeim tilfellum þar sem teymi hefur verið stofnað í kringum nemanda með 

hegðunarvanda eru skráningar í Mentor efldar til að fá yfirlit yfir framfarir og setja 

upplýsingagjöf til foreldra í farveg. 

Ástæða er til að minnast orða kennara Völuskóla úr síðasta kafla, sem leggur áherslu á 

að vera ekki of stífur í fyrstu viðbrögðum og í sama streng tekur kennari Fáluskóla um 

skráningar í Mentor: 

...stundum skrifar maður inn og lætur það ekki fara heim til foreldra, en 

það er gott að hafa þetta inni svo maður hafi á einhverju að byggja og sjái 

eitthvað mynstur. Kannski virkar eitthvað stórmál þegar það gerist en var 

það svo ef til vill ekki þegar farið er yfir það. 

Kennari í Völuskóla gagnrýnir kerfið og hvernig það sé notað því það sé: „ekkert gaman 

fyrir foreldra endalaust að vera alltaf að fá punkta og pillur heim. Gallinn við Mentor er 

að þetta er eingöngu til þess að skjóta á krakkana en ekki til þess að segja þú stóðst þig 

frábærlega í dag!“ og segir alla valmöguleika og flipa miðast við að gagnrýna neikvætt. 

Viðkomandi kennari sér einnig eftir því að hafa ekki verið duglegri við að senda þótt 

ekki væri nema broskall heim til þeirra nemenda sem stóðu sig vel. 

Merkilegt má telja í þessu sambandi að þessi sami kennari notar kerfið mikið til að 

minnka álagið á sér við að takast á við hegðunarvanda þar sem hann telur að versta 

refsingin fyrir nemendur sé að foreldrar/forráðamenn komi að málum og nemendur 

forðist það í lengstu lög. Hann varar því nemendur við og segir að ef þeir láti ekki af 

neikvæðri hegðun verði það skráð í Mentor. Annar notar svipaða aðferð og segir 

nemanda að hegðun hans ætti í raun að skrást í Mentor en þar sem vandamálið sé í 

léttvægari kantinum gefi hann nemenda tækifæri til að bæta sig og bæta fyrir hegðun 
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sína. Er þetta í samræmi við Uppbyggingarstefnuna sem skólinn vinnur eftir. Umfang 

hegðunarvanda í skólanum verður einum að umtalsefni og sá nefnir að ef skrá ætti allt í 

Mentor sæti hann við tölvuna allan daginn. 

3.3. Bekkjarstjórnun 

Umsjónarkennarar Völuskóla ráða sinni bekkjarstjórnun enda eru ekki eru lagðar neinar 

línur af yfirstjórn skólans um hvernig standa eigi að henni nema ef upp kæmi stjórnleysi 

og kemur þá yfirstjórn inn í það ferli, leiðbeinir og aðstoðar kennara við að ná tökum á 

ástandinu. Hér á eftir verður reifað hvaða leiðir kennarar Völuskóla fara við 

bekkjarstjórnun í því skyni að bæta bekkjaranda og koma í veg fyrir hegðunarvandamál. 

3.3.1 Aðferðir við bekkjarstjórnun 

Viðtöl við kennara leiddu í ljós að margvíslegar bekkjarstjórnunaraðferðir eru við lýði í 

skólanum og þær sömu ekki endilega gegnumgangandi allt skólaárið. Hegðun nemenda 

tekur breytingum af ýmsum ástæðum og þekkt er að nemendur reyna að ganga á lagið 

og við því þarf að bregðast með mismunandi hætti. Þeir reynsluminni kennarar sem rætt 

var við nefndu að þeim hefði verið ráðlagt að brosa ekki fyrsta haustið og annar þeirra 

segir: 

Ég eiginlega hló að þessu en svo grét ég þegar ég komst að því að þetta 

væri satt, þetta á ekki að þurfa að vera svona. En þú þarft að vera tilbúinn 

til að fylgja eftir ef þú setur reglu eða viðmið og þá allverulega því þau 

grípa allt sem heitir los og ef þú fylgir ekki reglunum í hvívetna. 

Í viðtölunum kom einnig fram að eitt það mikilvægasta í bekkjarstjórnun væri að ná 

vinnufriði og góðu hljóði og ýmsar leiðir séu reyndar í því sambandi eins og að grípa 

þögnina, halda uppi hendi þar til hljóð fæst, klappa ákveðinn takt sem nemendur taka 

við og klára, hrósa nemendum fyrir góða hegðun eða pikka í öxlina á þeim. Í framhaldi 

af námskeiði sem skólinn stóð fyrir síðastliðið haust um bekkjarstjórnun, og Húgó 

Þórisson og Ragnheiður Hermannsdóttir stjórnuðu, hafa kennarar beint athygli sinni að 

því að nota ekki ávallt nafn þess sem truflun veldur heldur láta duga að pikka í öxl hans, 

eins og áður segir, eða koma skilaboðum um að vanda sig til skila með annars konar 

óyrtum vísbendingum til dæmis augnagotum, þar sem neikvætt er talið að gala 

endalaust nafn viðkomandi nemanda yfir bekkinn.  
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Skýrt dæmi um agastjórnunarkerfi sem kennarar sem rætt var við nýta sér eru svokölluð 

umferðarljós en það kerfi gengur út á að spjald með grænum, gulum og rauðum 

hringjum er stillt upp á töflu og allir nemendur byrja á grænum lit. Sé eitthvað 

athugavert við hegðun nemanda er nafn hans skráð við gulan lit og honum sagt að nú 

þurfi hann að vanda sig. Ef nemandi lætur sér ekki segjast, og heldur áfram að trufla 

vinnufrið eða annað sem kennari metur óásættanlegt, er nafn hans skrifað við rauðan lit 

og einhvers konar refsing eða missir á sér stað. Almennt eru kennarar ánægðir með 

virkni þessa kerfis og er það notað víða í skólanum þótt þeir taki nú fram að það reynist 

betur gagnvart yngri nemendum en þeim eldri. 

Mikil áhersla var lögð í viðtölunum á nauðsyn þess að vera skipulagður, ekki einungis í 

sambandi við kennsluáætlanir eða vikuáætlanir heldur þurfi að ramma inn hverja 

kennslustund og hvern þátt kennslunnar. Mikilvægt sé að nemendur þekki skipulagið 

sem er við lýði, þeir viti að þeir fá ákveðinn tíma til að ganga frá fötunum sínum eftir 

útivist og til að fá sér sæti en eftir ákveðinn tíma byrji tíminn án undantekninga. Skýr 

skilaboð og fastur rammi þar sem ekki sé veitt svigrúm eða gerðar undantekningar sé 

grunnurinn að góðri bekkjarstjórnun í byrjun skólaárs til að stjórn náist á bekk. 

Í viðtölum kom fram að óskandi væri að meira samræmi væri á milli 

bekkjarstjórnunaraðferða kennara; upplifunin væri sú að endalaust væri verið að „finna 

upp hjólið“ í hverjum bekk. Lítið samræmi sé á milli kennara skólans við 

bekkjarstjórnun innan hvers stigs eða milli kennara sömu bekkjardeilda og ekkert 

samræmi milli skólastiga. Oft væri vísað til hins alútskýrandi „bara“ sem væri 

einkennandi fyrir kennarastéttina þegar aðferðir væru skýrðar, samanber ummælin: „Ég 

gerði bara þetta og þá leið honum eitthvað betur“ án þess að nánar sé farið út í hvaða 

aðferðir dugðu til að leysa vandamálið sem væri lærdómsríkt fyrir aðra kennara, 

sérstaklega þá óreyndu. 

Bekkjarfundir eru nefndir sem áhrifarík leið til að halda uppi aga í bekk og reynsla hefur 

sýnt að þeir hafi fyrirbyggjandi áhrif. Þá eru ljósin deyfð og nemendur safnast saman á 

gólfinu þar sem reynt er að koma upp „kósí“ stemningu. Þar sem kostur er á eru 

stundum haldnir kynjaskiptir fundir þar sem vandamál sem upp koma eru stundum 

bundin við kyn eða ræða þarf viðkvæm mál með tilliti til kyns. 
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Hvorki er talin ástæða í Völuskóla né í Fáluskóla til að hafa eftirlit með 

bekkjarstjórnunaraðferðum kennara heldur er einungis gripið inn í ef stjórn næst ekki á 

bekk. Í Fáluskóla fá allir kennarar möppu með þeim aðferðum sem ætlast er til að þeir 

beiti og eykur það líkurnar á samræmdum vinnubrögðum þótt viðtal við kennara þar 

leiddi reyndar í ljós að hann styddist fyrst og fremst við brjóstvitið án tillits til reglna 

skólans. 

Í hnotskurn er niðurstaða samkvæmt viðtölum sú að brjóstvitið reynist best í upphafi en 

með tímanum öðlist kennarar reynslu auk þess sem nauðsynlegt sé að hafa aðgang að 

þekkingu reyndari kennara. Samtöl á kennarastofunni voru nefnd sem gott tæki til að 

auka færni í bekkjarstjórnun og með tímanum safni kennarar í verkfærakistuna 

fjölbreyttum úrræðum til að ná stjórn á bekk sem og aðferðum við að taka á málum. 

Inntak bekkjarstjórnunaraðferða eins kennara við skólann fylgir hér á eftir: 

Ég er í raun ekki með neitt sérstakt kerfi, það skiptir máli að vera með 

þetta skipulag og fylgja því eftir og ef þú sérð að krakkarnir klára þetta 

flott þá finna þau fyrir því að þau standa sig vel, gera vel, sinna þessu, 

hafa hljóð og þá vita þau að það bíður eitthvað eftir á fyrir þau. Þau eru 

með ákveðinn hvata til að standa sig vel í tímum og þá bíður þeirra í 

lokin alltaf eitthvað. 

Athygli vekur að einungis einn kennari nefndi breytingu á kennsluháttum sem leið til að 

hafa áhrif á aga í bekk og ýta undir áhuga en aðlögun kennsluaðferða eða námsefnis að 

áhuga eða getu nemenda er viðurkennd leið til að bæta hegðun þeirra (Sprague og 

Golly, 2008). 

Aðrar aðferðir eru reglulegar breytingar á sætaskipan og einnig að brjóta upp með því 

að stilla upp pörum með stelpu og strák og það að nota kveikjur sem tengjast 

áhugasviðum nemenda, til að mynda með því að tengja stærðfræðidæmi við stöðuna í 

ensku deildinni: 

...ég reyni að finna það besta í hverjum, við eigum öll okkar góðu hliðar, 

reyni að finna eitthvað sem nemandinn getur vel og vinna út frá því, búa 

til stærðfræðidæmi út frá fótboltamönnum, ég reyni það. 
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Og: 

Ég reyni að tengja námið áhuga, til að mynda í ritun...mér er alveg sama 

þótt það sé skrifað um einhvern tölvuleik en ekki Jón og Gunna fóru út í 

búð...þeir eru kannski búnir að eiga í mesta basli en svo þegar ég gef leyfi 

til að skrifa um eitthvað sem þeir hafa áhuga á sér maður að það kemur 

bros á vörina... 

En auk þess sem hér hefur verið upp talið nota kennarar umbunarkerfi sem nánar er 

skýrt frá í næsta kafla. 

3.4 Umbunarkerfi 

Sem fyrr segir ráða umsjónarkennarar Völuskóla sinni bekkjarstjórnun og ekki eru 

lagðar neinar línur af yfirstjórn skólans um hvernig standa eigi að henni nema hún 

mistakist með öllu en þá kemur yfirstjórn inn í það ferli, leiðbeinir og aðstoðar við að ná 

tökum á ástandinu. Kennarar búa sjálfir til þau umbunar/hvatakerfi sem þeir nota en 

mælst er til þess af skólanum að ávallt sé lögð áhersla á uppbyggjandi umbunarkerfi og 

jákvæða styrkingu hegðunar. Ósamræmi milli viðbragða kennara við neikvæðri hegðun 

eða agabrotum er óhjákvæmlegt þegar þeir vinna að agastjórnun á 

einstaklingsgrundvelli en skólinn stendur reglulega fyrir endurmenntunarnámskeiðum 

um agastjórnun, nú síðast um agastjórnun og virðingu frá Húgó Þórissyni og Ragnheiði 

Hermannsdóttur, sem vonast er til að verði til að auka samræmi í viðbrögðum kennara. 

Hér má hnykkja á að ekki er átt við ósamræmi í viðbrögðum við áreiti eða hegðun sem 

einkennir mannlega tilveru frá degi til dags, heldur það ósamræmi sem skapast þegar 

afleiðingar sömu hegðunar eru ólíkar eftir því hvaða kennari á í hlut. 

Nemendur og foreldrar gegna veigamiklu hlutverki við eftirlit með agastjórnunarkerfum 

ef svo má segja, þar sem þeir eru duglegir að gera athugasemdir eða kvarta ef þeim 

finnst ástæða til að benda á ósamræmi í viðbrögðum sem eflir þá umræðu milli kennara 

skólans um samræmd viðbrögð. Við Völuskóla eru tvenns konar umbunarkerfi í gangi, 

annars vegar umbunarkerfi sem mega teljast fastur liður í skólastarfinu og hins vegar 

umbunarkerfi sem gripið er til til að fyrirbyggja, leiðrétta eða grípa inn í óæskilega 

hegðun. 
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3.4.1 Umbunarkerfi sem fastur liður í skólastarf 

Í flestum skólum er yngstu nemendunum gefinn límmiði eða einhvers konar umbun 

fyrir heimalestur til að hvetja þá til að lesa heima. Völuskóli er þar engin undantekning 

og safna nemendur tíu stimplastjörnum fyrir heimalestur og fá að velja sér límmíða eftir 

hverjar tíu stjörnur. 

Í kafla 3.1.3. er greint frá skólasóknarreglum og er það fyrirkomulag við lýði, eins og 

segir í þeim kafla, allt skólaárið en að auki má nefna að skólinn veitir nemendum 10. 

bekkjar bókaverðlaun að vori fyrir góðan námsárangur en einnig fyrir mestar framfarir í 

námi og eru það umsjónarkennarar og skólastjórnendur sem ákveða hvaða nemandi 

hlýtur þau verðlaun. Skólinn hefur einnig veitt verðlaun þeim nemendum sem hafa 

unnið markvisst að bættum skólabrag og hefur það sérstaklega átt við þegar erfiðar 

bekkjardeildir á unglingastigi áttu í hlut. Þá virkar það hvetjandi fyrir félagslega sterka 

nemendur að hafa áhrif á heildina til góðs. 

3.4.2 Umbunarkerfi þegar bæta þarf hegðun 

Eins og fyrr segir leggja kennarar Völuskóla sjálfir upp þau umbunarkerfi sem þeir nota 

en skólastjórnendur leggja þó upp úr því að þau séu jákvæð og uppbyggjandi en hlutast 

ekki til um samræmingu þeirra að öðru leyti. Kennarar hafa því nokkuð frjálsar hendur 

um hvaða leiðir þeir fara til að styrkja jákvæða hegðun nemenda sinna. 

Skólinn lítur enda svo á að þolmörk kennara séu mismunandi sem og bekkjarheildin og 

því eigi mismunandi umbunarkerfi við í hverjum bekk. Það ósamræmi sem af þessu 

hlýst veldur þó á stundum ólgu meðal nemenda þegar einn bekkur fær umbun sem 

hinum stendur ekki til boða. Til að mynda hafa sumir kennarar boðið upp á gistingu í 

skólanum sem umbun og er það stórvægilegt í hugum nemenda að þeim sé mismunað 

með þessu hætti. Erfitt er að eiga við þetta þar sem kennarar sem veita þessa umbun 

velja að gera það í sínum frítíma, utan hefðbundins vinnutíma kennara. 

Nemendur eru duglegir að láta í sér heyra og koma með athugasemdir og kvartanir, 

stundum gildar en stundum geðþóttakvartanir, sem er gott því þá skynja kennarar 

skólans ósamræmið, ræða það sín á milli og laga sig jafnvel hver að öðrum, til dæmis 

með því að hafa náttfatapartý eða leyfa börnunum að koma með bangsa í skólann á 

svipuðum tíma. Í öðrum tilfellum, þegar kennarar laga sig ekki hver að öðrum, er rætt 

við nemendur um að ekki séu allir eins og mismunandi reglur gildi um umbunarkerfi í 
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mismunandi bekkjum. Foreldrar/forráðamenn eru einnig duglegir að láta í sér heyra ef 

þeim finnst eitthvað athugavert við hvernig staðið er að umbun við skólann og má því 

segja að nemendur og foreldrar sinni eftirliti sem nokkurs konar siðgæðisverðir. 

Hér er athyglisvert að nefna að þrátt fyrir að Fáluskóli starfi eftir heildstæðu kerfi, sem á 

að tryggja samræmi í aðferðum sem kennarar við skólann nota, og umbunarkerfi sé 

starfrækt fyrir skólann í heild, þá er staðreyndin sú að kennarar styðjast við dómgreind 

sína þegar tekið er á málum, til dæmis þegar þeir ákveða hvort þeir skrá agabrot. Þeir 

nota auk þess ólík umbunarkerfi við bekkjarstjórnun sem yfirstjórn skólans skiptir sér 

ekki af, þótt hún leggi línurnar með því að reyna að styrkja jákvæða hegðun og útrýma 

neikvæðri. Ósamræmi hvað snertir umbun og viðbrögð við hegðun er því til staðar þrátt 

fyrir viðleitni skólans til að samræma viðbrögð. 

Lögð er áhersla á að kennarar meti hvernig kerfin sem þeir nota virka og ígrundi hvers 

vegna þau virka vel eða illa fyrir nemendur. Umbunarkerfi eru fjöldamörg og mikilvægt 

að velta fyrir sér hvort verið sé að styrkja óæskilega hegðun. Ekkert eftirlit er með eðli 

umbunar sem kennarar veita, hvorki efnislegri né óefnislegri, og þekkingarleysi eða 

reynsluleysi kennara í styrkingu hegðunar hefur í för með sér ýmis mistök sem ætti að 

forðast. Sem dæmi má nefna að nýlega voru stúlkur í skólanum látnar sitja inni í 

frímínútum því þær höfðu ítrekað, í fyrri útivist, laumað sér inn á unglingaganginn til að 

sleppa við útiveru í vondu veðri og fólst því refsingin í að veita þeim það sem þær vildu 

allan tímann, það er sleppa við útivist og því var neikvæða hegðun þessara nemenda 

styrkt. 

Kennarar sem rætt var við nota allir sem einn umbunarkerfi ýmist að staðaldri eða þegar 

þarf að bregðast við breytingum sem upp koma í hegðun, ýmist gagnvart bekknum í 

heild eða einstaklingum. Í vinnu með hegðun einstaklinga kemur fyrir að kennarar og 

foreldrar/forráðamenn vinni saman en þá sendir kennari upplýsingar heim til nemandans 

í lok dags eða lok viku og umbun er veitt heima af foreldrum/forráðamönnum. Sumir 

nota kerfið til að bæta ákveðna hegðun á ákveðnum svæðum til að mynda í útivist og þá 

er skýrt í upphafi til hvers er ætlast. Kennari segir svo frá: „Ég reyni að hafa þetta 

afmarkað, að þetta sé ekki of vítt því um leið og þau fara að bæta sig á einum stað virkar 

það annars staðar líka.“ 
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Allir kennarar ákveða umbun í samvinnu við nemendur eða þá að nemendur fá til 

dæmis að velja sjálfir milli nokkurra valkosta. Miklu skiptir að mati kennara að 

umbunin sé ljós fyrirfram því þá vita nemendur hvað bíður þeirra, hlakka til og verða 

ekki fúlir ef þeir hafa væntingar um aðra tegund umbunar. Sem dæmi um umbun má 

nefna frjálsan tíma eða dag, tölvutíma, koma í náttfötum í skólann, koma með bangsa í 

skólann eða bíó og poppdag. Aðspurðir um viðmið sem kennarar hafi þegar þeir setji 

upp umbunarkerfi er það nefnt að skilja engan eftir (allir geti náð árangri), hafa fáar 

einfaldar reglur, hafa skýr skilaboð um til hvers sé ætlast og að hverju sé keppt. Kennari 

segir: „Ég vil hafa þetta bara einfalt því ég veit að það er endalaust hægt að flækja 

kerfin svo þau tapa markmiði sínu.“ 

Hér á eftir eru dæmi um nokkur umbunarkerfi sem kennarar við skólann notuðu á þeim 

tíma sem rannsókn var gerð: 

1) Nemendur fá á einstaklingsgrundvelli stjörnu upp á vegg fyrir góða hegðun og 

safni þeir fimm stjörnum fá þeir frjálsan tíma þegar þeir vilja. Til dæmis ef 

einhverjum nemanda leiðist í ákveðnu fagi getur hann valið að taka frjálsa 

tímann þá. 

2) Bekkurinn í heild safnar stöfum fyrir góða hegðun í langt orð og fá umbun í 

framhaldi af því. 

3) Nemendur safna stimpluðum stjörnum á stækkað blað með nöfnum nemenda í 

stafrófsröð sem er hengt upp á vegg í skólastofunni og eftir ákveðinn fjölda 

stjarna fá nemendur sem hafa staðið sig vel frjálsan tíma. 

4) Nemendur safna medalíum sameiginlega fyrir ákveðna hegðun (til dæmis 

hjálpsemi og jákvæðni) og eftir ákveðinn fjölda medalía er veitt umbun. 

5) Nemendur á hverju borði, fjórir á hverju, safna sameiginlega tíu geislastjörnum. 

Þeir fá venjulega stjörnu fyrir að haga sér ágætlega, enga ef nemendur við borðið 

haga sér illa en geislastjörnu ef vel gengur. Meðan á rannsókn stóð var 

umbunarkerfinu kynjaskipt eftir kvartanir frá stúlkunum um að drengirnir 

„skemmdu fyrir“ og söfnuðu eftir það stúlkur við hvert borð sameiginlega og 

drengir sameiginlega. 

Í stuttu máli má segja að engum refsingum sé beitt heldur seinkar nemandi eða 

nemendur umbuninni með hegðun sem samræmist ekki væntingum og á það jafnt við 

um einstaklings- og hópmiðuðu kerfin. Einstaklingur sem á erfitt með að stjórna hegðun 
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sinni getur því borið ábyrgð á að seinka umbun fyrir bekkinn í heild eða fyrir kyn sitt 

líkt og í dæminu sem lýst er í fimmta lið.  

Kennarar Völuskóla bregðast við nemendum sem eiga erfiðara en aðrir með að stjórna 

hegðun sinni á þann hátt að lægri þrep eru sett fyrir þá nemendur. Þar sem mat á hversu 

vel nemandi eða nemendur standa sig er að mestu leyti huglægt býður það upp á 

möguleikann á að aðlaga umbunarkerfi að nemendum sem eiga við hegðunarvandkvæði 

að etja: „...hann flýtur inn, hann fær stjörnur alveg eins og hinir því hann er að bæta 

ákveðna hegðun þótt hann sé jafnvel að rótast um bekkinn og ekki alltaf að gera það 

sem hann á að vera að gera.“ Svo jafnvel þótt einhverjir séu seinni að fá 

einstaklingsumbun er passað upp á að allir fái hana að lokum. Bar kennurum þó saman 

um að mikilvægt væri að draga úr umbuninni og virkja innri áhugahvöt nemenda. 

Reynslan hefur enda sýnt að í fyrstu eru nemendur mjög áhugasamir um til dæmis 

stjörnugjöf en svo, án þess að þeir taki eftir því, verður hegðunin að vana og þeir hætta 

að einblína á söfnun umbunarinnar. 

En þótt frestun umbunar og það að fá ekki stjörnu eða medalíu þann daginn teljist ekki 

til refsinga samkvæmt venjulegum skilningi þá er það þó áþreifanleg staðfesting á því 

að markmiðinu var ekki náð. Því hefur einn kennari tileinkað sér þá aðferð að „vara“ 

nemendur við á jákvæðan hátt, það er hann gefur þeim merki um að ef þeir hegði sér vel 

á næstu mínútum eigi þeir möguleika á að næla sér í umbun. Með hans eigin orðum: 

Hvert og eitt borð er með númer og um leið og ég skrifa númerið upp á 

töflu vita þau að nú geta þau fengið stjörnu fyrir góða hegðun og að það 

þýðir að þegar þau hafa safnað ákveðnum fjölda stjarna fá þau að spila í 

lok tímans eða eitthvað svoleiðis. 

Og 

Ég geri þetta aldrei þannig að ég taki af (missi stjörnu) því þá ertu alltaf að 

fara niður á við, ég geri þetta alltaf þannig að þú getur bætt ofan á. Mér 

finnst hitt ekki virka, því ef þú ert búinn að missa fimm (stjörnur) það geta 

þau aldrei lagað. Með þessari aðferð fá þau tækifæri til að gera betur og 

jafnvel áminna hvort annað. 
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3.5 Stuðningur við kennara – Stuðningsfulltrúar 

Samkvæmt upplýsingum frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er miðað við að 

nemendur greindir með hegðunarröskunina athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) séu 2-3 

í hverjum bekk í meðalstórum skóla og að í öðrum til þriðja hverjum bekk sé nemandi 

með einhverfurófsröskun (ASD). Deildarstjóri í Völuskóla telur þó að vandinn sé 

umfangsmeiri innan skólans. 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinninga- eða 

félagslegra örðugleika og/eða fötlunar og nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga 

rétt samkvæmt 17. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá 

2010 hefur nemendum með þroskaröskun og geðraskanir verið bætt inn í upptalningu á 

þeim nemendum sem eiga rétt á stuðningi (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskólum nr.585/2010). Grunnskólalög kveða einnig á um rétt allra nemenda, án 

tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis, til skólagöngu í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar (Lög um grunnskóla nr.91/ 2008). 

Stuðningur við nemendur með sérþarfir í grunnskólum getur samkvæmt reglugerðinni 

falist í breytingum á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla, breytingum á 

námsgögnum, námsaðstæðum eða kennsluaðferðum. Rökstudd einstaklingsnámskrá 

skal gerð fyrir hvern einstakling sem byggð er á heildaraðstæðum hans og skal hún 

endurskoðuð reglulega með tilliti til þroska og framfara. Skólastjóri skal hafa forgöngu 

um að skipuleggja stuðning í námi fyrir þessa nemendur (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 

Umsjónarkennarar, sérkennarar og aðrir kennarar skulu sinna stuðningi við nemendur 

með sérþarfir eftir því sem við verður komið í samráði við fagaðila en sérkennarar og 

fagaðilar eru skilgreindir í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla sem þeir 

sem hafa: „...sérmenntun til þess að veita sérstakan stuðning í námi og sinna ráðgjöf til 

umsjónarkennara og annarra grunnskólakennara. Til fagaðila annarra en sérkennara 

teljast meðal annars þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafar og þeir sem starfa við 

sérfræðiþjónustu skóla og sérfræðistofnanir“ en skólastjóri getur auk þess ráðið aðra 

aðila til stuðnings nemanda að fengnu samþykki sveitarstjórnar (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 



29 

En grunnskólalög kveða einnig á um rétt grunnskólakennara til stuðnings og er 

sveitarfélögum skylt að tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í skólum fyrir nemendur 

með sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Lítið er þó fjallað um í hverju sá 

stuðningur felst fyrir utan ráðgjöf og sérfræðiaðstoð fagfólks samkvæmt skilgreiningu í 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr.585/2010). Hvergi er í 

grunnskólalögum eða reglugerðinni minnst á hlutverk stuðningsfulltrúa né skilgreint í 

hverju starf hans felst, þrátt fyrir að stuðningsfulltrúar séu þeir sem hvað mestan 

stuðning veita í daglegu starfi skóla, bæði með því að aðstoða nemendur og létta undir 

með kennurum. 

Sérstakt stoðteymi er starfandi við Völuskóla sem kemur að vinnu með fötluðum 

nemendum og nemendum með mikil þroska- og/eða hegðunarfrávik. Teymið 

samanstendur af tveimur þroskaþjálfum, kennara og tveimur stuðningsfulltrúum. Annar 

þroskaþjálfinn heldur utan um vinnu teymisins. Teymið fer að einhverju leyti inn í 

bekki yngri nemenda til stuðnings kennurum sem eru með nemendur með mikil þroska- 

og/eða hegðunarfrávik og einnig vinna fulltrúar teymisins stundum með þessum 

nemendum í minni hópum í smærri rýmum. 

Völuskóli hefur ekki á reiðum höndum starfslýsingar stuðningsfulltrúa en 

Reykjavíkurborg hefur tekið saman grunn að starfslýsingu, annars vegar 

stuðningsfulltrúa án sérhæfingar og hins vegar stuðningsfulltrúa með sérhæfingu, en 

grunnskólum Reykjavíkur er frjálst að útfæra verkefni stuðningsfulltrúa miðað við 

þarfir skólans. Í starfslýsingu kemur fram að stuðningsfulltrúi sé kennara til aðstoðar við 

að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfi sérstaka aðstoð innan almennra 

bekkjardeilda, sérdeilda eða sérskóla og vinni eftir áætlun kennara og undir leiðsögn 

hans. Starfið beinist fyrst og fremst að því að auka færni nemenda, félagslega og 

námslega, og auka sjálfstæði þeirra til að mynda í daglegum athöfnum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1999). 

Hluti starfslýsingar stuðningsfulltrúa snertir aðstoð nemendum til handa við að fylgja 

settum reglum um hegðun, umgengni og vinnubrögð og hlutverk stuðningsfulltrúa við 

að styrkja jákvæða hegðun nemenda og vinna gegn neikvæðri (Gerður G. Óskarsdóttir, 

1999). Því vaknar sú spurning hvaða menntun eða þjálfun stuðningsfulltrúar hafi fengið 

til að vinna svo náið með nemendum með tilliti til atferlismótunar eða uppeldisfræða. 
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Við Völuskóla starfa fjórir stuðningsfulltrúar en litlar upplýsingar eru gefnar á 

heimasíðu skólans um menntun þeirra, reynslu eða fyrri störf. Þó má sjá að tveir þeirra 

eru með stúdentspróf og að minnsta kosti einn hefur reynslu í gegnum skátahreyfinguna 

af vinnu með börnum. Í samtali við deildarstjóra kom þó fram að einn þeirra hefur 

umtalsverða reynslu af vinnu með fötluðum á sambýli. Viðtal við stuðningsfulltrúa sem 

hóf störf síðastliðið haust leiddi í ljós að hann hefur hvorki reynslu af vinnu með 

börnum né menntun í uppeldisfræðum. Nýþjálfun hans í starfi fólst í að fylgja eftir 

stuðningsfulltrúa í viku og fá upplýsingar um nemendur og hvernig best væri að vinna 

með þeim frá yfirmanni stuðningsteymis sem er þroskaþjálfi, og orðar hann það svo að 

honum hafi verið: „hent út í djúpu laugina“. Hann hefði viljað fá mun meiri fræðslu, 

sérstaklega þar sem hann fylgdi aðallega eftir nemanda með alvarlega hegðunarröskun 

og fannst úrræðaleysi sitt algert: „Þetta gekk svo nærri mér að eftir ákveðinn tíma með 

nemandanum var ég frá vinnu í eina og hálfa viku, búinn á líkama og sál.“ 

Hvað varðar fræðslu til almenns starfsfólks, skólaliða og stuðningsfulltrúa um 

hegðunarfrávik og viðbrögð við hegðunarvanda er vilji innan Völuskóla til að efla hana 

og standa betur að undirbúningi þessara aðila. Endurmenntunarnámskeið sem skólinn 

býður kennurum og kennarafundir fara fram eftir að almennri kennslu kennara lýkur en 

þá eru almennir starfsmenn skólans enn í vinnu, til að mynda í Dægradvöl, svo eini 

tíminn sem gefst til fræðslu almennra starfsmanna er fyrst á haustin eða í lok 

skólaársins. Stuðningsfulltrúar sátu því fyrsta dag námskeiðs Húgó Þórissonar og 

Ragnheiðar Hermannsdóttur um agastjórnun sem haldið var síðasta haust og minnst er á 

í kafla 3.4. Tveir stuðningsfulltrúar vinna þó ekki önnur störf í skólanum og sækja því 

kennarafundi og námskeið. Allir starfsmenn skólans fá þó þau skilaboð að vinna í anda 

Uppbyggingarstefnunnar, nota jákvæð skilaboð og efla góðan skólaanda. 

Stuðningsfulltrúar funda ekki sérstaklega með foreldrum/forráðamönnum en sitja 

iðulega fundi, til að mynda teymisfundi, þar sem mikilvægar upplýsingar koma fram um 

hegðun og atlæti nemandans og tengsl myndast á milli foreldra/forráðamanna og 

stuðningsfulltrúa. 

Hvað varðar almenna fræðslu sveitarfélaga fyrir stuðningsfulltrúa í grunnskólum sem 

hafa ekki stundað nám fyrir stuðningsfulltrúa sem Borgarholtsskóli býður upp á 

(Heimasíða Borgarholtsskóla), er óreglulega boðið upp á stutt námskeið eða erindi um 

þroskafrávik, samskipti og hvernig takast megi á við erfiða hegðun og eru þau námskeið 
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vel sótt. Sveitarfélagið sem um ræðir bjó þó ekki yfir upplýsingum um þau námskeið 

eða hvað væri kennt á þeim. Allt starfsfólk Fáluskóla sækir námskeið vegna vinnu með 

SÁTT-kerfið og innan þess er fræðsla um hegðunarvanda með tilliti til helstu þroska- og 

hegðunarraskana. 

Ljóst er að betur þarf að gera til þess að stuðningsfulltrúar valdi starfi sínu en einnig svo 

kennarar njóti þess stuðnings í daglegu skólastarfi sem þeim ber samkvæmt lögum. Á 

það einkum við ef grunnur kennarans í agastjórnun er veikur eða þekking á 

hegðunarvanda er lítil sem engin en að því verður vikið í næsta kafla. 

3.6 Þekking kennara á agastjórnunaraðferðum og hegðunarfrávikum 

Í fjölmennum bekkjum þar sem margir nemendur eiga erfitt með að fylgja settum 

reglum og stjórna hegðun sinni er mjög mikilvægt að kennarar búi yfir þekkingu til að 

takast á við hegðunarvandkvæði og hafi við vinnu sína fullan stuðning yfirstjórnar 

skólans. Þar sem lítið er komið inn á agastjórnun og hegðunarraskanir í almennum 

kennslufræðinámskeiðum menntavísindasviðs Háskóla Íslands er menntun kennara í 

þessum efnum undir því komin að þeir hafi áhuga á að sitja valnámskeið um efnið, þeir 

ákveði að afla sér fræðslu upp á eigin spýtur eða þá að yfirstjórn skóla finni til ábyrgðar 

gagnvart þessu efni og standi fyrir fræðslu um agamál fyrir starfsliðið. 

Völuskóli stendur reglulega fyrir námskeiðum fyrir kennara og er það í samræmi við lög 

um grunnskóla en þar segir að grunnskólakennarar skuli eiga kost á reglulegri 

símenntun til að efla hæfni sína í starfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Nú síðast stóð 

skólinn fyrir námskeiði í agastjórnun í því skyni að auka samræmi í hvernig er tekið á 

agavandamálum innan skólans og sóttu það allir kennarar skólans. 

Viðtöl við kennara leiddu í ljós að þeir hafa að eigin frumkvæði sótt ýmiss konar 

námskeið og þá sérstaklega þeir sem eldri eru eðli málsins samkvæmt, til dæmis SOS, 

námskeið um Uppbyggingarstefnuna sem og námskeið vegna Olweusarverkefnisins. 

Kennarar voru sammála um að sú fræðsla sem þeir fengju í grunnnámi sínu væri engan 

veginn nægjanleg til að takast á við það sem biði þeirra í skólunum og að því er virðist 

handahófskennd leit að einhverju sem virkar í vinnu með nemendum tekur við. 

Samræður við samstarfsfólk og ráðleggingar frá því sem og lestur tímarita eða vefefnis 

um agamál og úrræði gefa góða raun og svo sigta kennarar úr út frá brjóstvitinu: „Sumt 
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virkar á hópa, sumt virkar á einstaklinga, maður þarf að spila þetta eftir hendinni, tekur 

mörg ár að læra þetta!“ 

Kosturinn við heildstætt agastjórnunarkerfi líkt og PBS eða SÁTT-kerfið sem notað er í 

Fáluskóla er sá að þar sitja allir kennarar, þeir eldri þegar kerfið var innleitt, þeir nýrri 

þegar þeir hefja störf, námskeið þar sem farið er í helstu aðferðir við agastjórnun og 

verkefni eru unnin til að þjálfa starfsfólk í að bregðast við á sambærilegan hátt, sem 

eykur þekkingu kennara á hegðunarvandamálum og eflir sjálfstraust þeirra í starfi. Einn 

kennari Fáluskóla orðaði þetta svo: „Allir vinna saman, allir taka eins á málum, 

krakkarnir vita þetta og hegðunin færist yfir allan skólann, ekki lengur misjöfn hegðun 

hjá misjöfnum kennurum.“ 

3.7 Samstarf við foreldra með tilliti til agastjórnunar 

Flestir foreldrar geta verið sammála um að þeir eru sérfræðingar í málefnum síns barns 

og það má taka undir það þrátt fyrir að þekkt sé að foreldrar séu oft og tíðum blindir á 

hegðun barna sinna. Þó má telja víst að í þeim tilfellum þar sem um hegðunarfrávik er 

að ræða hafi foreldrar fundið út hvað henti barni þeirra best og geti því gefið skólanum 

góð ráð. 

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar á hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík kemur 

fram að starfsfólk skóla þar sem hegðunarvandi er lítill leggur mikla áherslu á mikil og 

góð samskipti við foreldra og hefur jákvætt viðhorf til nemenda, foreldra/forráðamanna 

og starfsins (2006). Viðmælendur í þessari rannsókn tóku í sama streng og lögðu 

áherslu á mikilvægi góðs samstarfs við foreldra og bar þeim saman um að traust ríkti 

almennt á milli foreldra/forráðamanna og skólans. 

Foreldrar/forráðamenn eru til að mynda virkjaðir sem hluti af teymi sem myndað er utan 

um nemendur sem eiga við hegðunarvanda að etja auk þess sem kennarar setja upp 

einstaklingsmiðuð umbunarkerfi í samvinnu við foreldra/forráðamenn. Þá þjónar 

kennari hlutverki eftirlitsturns, eins og það var orðað af einum kennara, og kemur 

skilaboðum til foreldra/forráðamanna um hvernig gengið hefur á ákveðnu tímabili, til 

dæmis viku. Ef vel hefur gengið er umbun veitt heima fyrir. 

Oft þarf ekki meira en stutt skilaboð: „Það gekk vel“ eða: „Það hefði mátt ganga betur“ 

en tilfinning kennara sem rætt var við er að foreldrar/forráðamenn séu þakklátir fyrir að 
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kennarar gefi sér tíma til að vinna með þeim að bættri hegðun og hafi til hliðsjónar þá 

agastjórnun sem unnið er eftir á heimilinu. 

3.8 Skólabragur 

Varla þarf að færa rök fyrir hversu mikilvægur góður starfsandi er fyrir líðan nemenda 

og námsárangur og liður í því að skapa góðan skólaanda eða skólabrag er að taka 

afstöðu til þeirrar hegðunar sem vænst er í skólanum og leggja línurnar fyrir samskipti 

nemenda og starfsfólks. Deildarstjóri Völuskóla er ánægður með hve tíminn hefur unnið 

með meðlimum þess samfélags sem hún segir að skólinn sé orðinn á þeim árum sem 

liðin eru frá því hann tók til starfa. 

Gildi skólanámskrár Völuskóla eru byggð á virðingu, vináttu, samvinnu og skapandi 

starfi og endurspegla skólareglur þessi gildi. Skólabragur er skilgreindur á heimasíðu 

skólans á þann hátt að hver og einn nemandi beri ábyrgð á eigin námi, hegðun, eigum 

sínum sem og umgengni við eigur skólans og annarra. Öryggi nemenda við störf í 

skólanum skal í hávegum haft og er það tengt því að samskipti milli nemenda og 

samskipti nemenda við starfsfólk skólans skuli byggð á gagnkvæmri virðingu og 

jákvæðum aga. Að lokum er fullyrt að slíkur agi bæti kennslu og námsumhverfi skólans 

og auki líkur á að nemendur öðlist sjálfsaga. 

Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar á hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík sýnir 

hve miklu viðhorf til nemenda virðist skipta við að skapa góðan skólabrag og hann hafi 

fyrirbyggjandi áhrif hvað agamál varðar (2006). Viðhorf kennara og deildarstjóra sem 

rætt var við var jákvætt í garð nemenda og foreldra/forráðamanna og virðing, vinátta, 

væntumþykja og traust höfð að leiðarljósi. Aðspurður um hvernig skólinn hefði áhrif á 

viðhorf nemenda til náms nefndi deildarstjóri sérstaklega að skapa góðan skólabrag þar 

sem nemendum liði vel og þeim þættu þeir öruggir því ef þessum þáttum væri ábótavant 

ættu nemendur erfiðara með að stunda sitt nám. 

Völuskóli vinnur markvisst að því að bæta skólabrag með ýmsum leiðum en sérstaklega 

má nefna að nemendur í fyrsta bekk skólans fá við upphaf skólagöngu vin í 4. bekk sem 

leiðbeinir þeim og verndar þá og hefur þessi aðferð gefist vel og aukið 

öryggistilfinningu ungra nemenda í skólanum. Annað dæmi um aðferð sem skólinn 

notar til að stuðla að betri skólabrag og meiri nánd milli nemenda á mismunandi aldri 
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eru Jólasveinaleikarnir en þá er nemendum skipti í þrettán lið af handahófi sem þreyta 

ýmsar þrautir í íþróttahúsinu og hlakka nemendur til viðburðarins ár hvert. 

4 Umræða, ályktanir og tillögur 

Niðurstöður rannsóknar þeirrar sem hér hefur verið greint frá gefa innsýn inn í hvernig 

unnið er að agastjórnun í Völuskóla, skipulag agamála og framkvæmd og hvaða leiðir 

kennarar skólans fara til að bæta hegðun nemenda. Rannsókninni er ekki ætlað að meta 

eða dæma starf skólans í heild og ekki er heldur ætlast til að alhæft sé út frá 

niðurstöðum hennar. Ljóst er að væri ætlunin að leggja ítarlegt mat á starf skólans í 

sambandi við agastjórnun þyrfti bæði að nota eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir, skoða innra starf skólans ítarlega með tilliti til kennsluaðferða og 

framsetningar á námsefni, fjöldi þátttakenda þyrfti að vera meiri og sjónarmið 

foreldra/forráðamanna sem og nemenda þyrftu að koma fram. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hugmyndafræðin um einstaklingsmiðað 

nám, sem unnið er eftir í Völuskóla, hefur einnig áhrif á hvernig tekið er á agamálum. 

Gildir þetta jafnt um það hvernig tekið er á málum nemenda, það er að tekið er á hverju 

tilviki fyrir sig og aðstæður og forsendur skoðaðar, og hitt að einstaklingsmiðunin gefur 

kennurum frelsi til að vera þeir fagmenn sem kennurum ber að vera. Kennurum er 

ákveðið frelsi nauðsynlegt til að geta brugðist við aðstæðum og sérhverjum nemanda á 

sem skynsamlegastan hátt, geta greint á milli lausna og leitað að hentugasta úrræðinu 

fyrir nemandann. Í því efni skiptir fræðsla um agamál og agastjórnun máli en að henni 

verður vikið síðar í kaflanum. 

Í Siðareglum Kennarasambands Íslands er kveðið á um að kennarar skuli stuðla að 

alhliða þroska nemenda með fræðslu, uppeldi og þjálfun og virða réttindi nemenda með 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi sem og efla sjálfsmynd þeirra (Siðareglur 

Kennarasambands Íslands). Í þessu felst að taka ber á hegðun nemenda á uppbyggilegan 

hátt og mynda grunn til framtíðar. Kennari sem tekur hlutverk sitt alvarlega og er 

faglegur aflar sér þekkingar á agamálum, agastjórnun og tekur ábyrgð á því hlutverki 

sínu að efla jákvæða hegðun nemenda. 

Rannsóknir sýna að kennurum finnst eitt það mikilvægasta í starfinu þau tengsl sem þeir 

mynda við nemendur og byggð eru á virðingu og trausti (Hafdís Ingvadóttir, 2004) og 
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nemendur þurfi að geta treyst því að kennari sýni frumkvæði við að skapa hvetjandi 

andrúmsloft sem einkennist af stuðningi og gleði (Rúnar Sigþórsson og fl. 1999). Góð 

samskipti og agi eru mikilvægur hluti af lífinu og miklu skiptir að nemendur fái góða 

þjálfun í hvoru tveggja sem ómetanlegu veganesti út í lífið. 

Hvað varðar mun á því hvort skólar starfi samkvæmt heildstæðu stuðningskerfi við 

jákvæða hegðun samanber SÁTT eða PBS eða ekki, benda niðurstöður rannsóknarinnar 

til að þegar allt kemur til alls er það kennarinn sjálfur eða annar starfsmaður skólans 

sem tekur ákvörðun út frá sínu hyggjuviti og þolmörkum gagnvart hegðun og ákveður í 

framhaldi hvernig hann bregst við. Af því leiðir að þrátt fyrir að agabrotum sé raðað upp 

í stigaskala brota þá er það huglægt mat sem ræður hvar brotin liggja ef þau þá ná inn á 

skalann þótt gróf ofbeldisbrot séu augljóslega undanskilin í þessum vangaveltum. Auk 

þess eru umbunarkerfi sem notuð eru í Fáluskóla til bekkjarstjórnunar seld undir sömu 

lögmál og kerfi skóla sem styðjast ekki við heildstæð kerfi, það er kennarinn sjálfur býr 

þau til, miðað við það sem hann telur best og miðað við þekkingu hans á slíkum kerfum 

og ákveður refsingu og umbun. 

Umbunarkerfi eru vandmeðfarin og verst er þegar notkun þeirra bitnar á þeim er síst 

skyldi eða ýtir undir neikvætt viðhorf til náms. Sú einfalda og alvanalega aðferð að 

leyfa nemanda að velja sér viðfangsefni, leika sér eða gera hreint ekki neitt, sem nefnd 

er í daglegu tali að „gefa frjálst“ sendir í sinni bókstaflegustu mynd þau skilaboð að nám 

sé eitthvað sem sé ánægjulegt að losna frá eða við. Ástæða þess hve aðferðin er vinsæl 

er líklegast sú að hún krefst engrar fyrirhafnar eða undirbúnings þrátt fyrir tvíræð 

skilaboð sem hún sendir nemendum. Í staðinn kæmi til greina að leyfa nemanda að velja 

um verkefni eða hafa til taks skemmtileg umbunarverkefni. Þann tíma er rannsakandi 

hefur verið viðloðandi Völuskóla á einn eða annan hátt hefur hann því miður orðið vitni 

að því að námi var beitt sem refsingu fyrir slæma hegðun. Í því tilfelli söfnuðu 

nemendur stjörnum fyrir góða hegðun og eftir ákveðinn fjölda stjarna fengu þeir að 

koma með leikföng að heiman en hinir stunduðu áfram sitt nám. Í því tilfelli sem minnst 

var á í 3.4.2 þar sem neikvæð hegðun stúlkna var styrkt með því að veita þeim það sem 

þær sóttust eftir, það er inniveru, var svipað uppi á teningnum en þær voru látnar leysa 

verkefni í refsingarskyni. Varast skal í lengstu lög að spyrða saman umbunarkerfi og 

námi sem refsingu á þennan hátt þar sem þessi leið kann að ýta undir neikvætt viðhorf 

gagnvart námi. 
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Hvað varðar þá aðferð sem notuð er í hópamiðuðum umbunarkerfum í skólanum, það er 

að nemendur sem eiga erfitt með að stjórna hegðun sinni geti með hegðuninni seinkað 

umbun fyrir bekkinn í heild, ber einnig að fara mjög varlega með, þar sem hætta er á að 

sá nemandi verði fyrir aðkasti. Þeir kennarar sem rætt var við voru þó mjög meðvitaðir 

um hættuna og reyndu að leyfa þeim sem erfiðast áttu með að stjórna hegðun sinni að 

„fljóta með“. En þá má spyrja hvaða tilgangi umbunarkerfi þjónar ef sömu eða svipaðar 

reglur gilda ekki fyrir alla? Og svarið hlýtur þá að vera að einstaklingsmiða 

umbunarkerfi sérstaklega fyrir þessa nemendur svo aðrir nemendur upplifi ekki 

ósamræmi í kröfum til hegðunar. Hér má nefna að rannsakandi hefur einmitt orðið vitni 

að því að tilteknir nemendur urðu fyrir aðkasti bekkjarfélaga eftir að bekkurinn í heild 

missti umbun sem búið var að lofa vegna þess að hinir fyrrnefndu hegðuðu sér ekki sem 

skyldi. 

Sú breyting sem gerð var á umbunarkerfinu sem fjallað var um í 5. lið í kafla 3.4.2, þar 

sem kvartanir stúlkna í bekk um að drengirnir skemmdu fyrir þeim urðu til þess að 

kerfinu var kynjaskipt, vekur einnig umhugsun og maður veltir fyrir sér hvers sá 

drengur á að gjalda sem er til fyrirmyndar en lendir á borði með nemanda sem 

„skemmir fyrir“? 

Umbunarkerfi sem hanga uppi á vegg og eiga að vera sýnileg nemendum og hvetja þau 

til að gera betur getur líka virkað sem félagsleg refsing fyrir nemandann. Rannsakandi 

skoðaði í tveimur bekkjarstofum blað í A3 stærð með nöfnum allra nemenda í 

stafrófsröð þar sem stimpilstjarna var gefin fyrir hvern dag sem nemandi fór eftir 

fyrirmælum og truflaði ekki í tíma. Í öðru tilvikinu skar einn nemandi sig algjörlega úr 

hópnum og hafði ekki fengið eina einustu stjörnu á þeim tæpu tveimur vikum sem 

átakið stóð yfir og er sá möguleiki fyrir hendi að svo sýnilegar niðurstöðurnar bitni á 

nemandanum. Að ógleymdri þeirri staðreynd að á meðan kerfið var í notkun var haldið 

bekkjarkvöld og voru því upplýsingarnar fyrir augum foreldra sem voru fljótir að sjá út 

hver væri „óþekkastur“ í bekknum. Þetta getur leitt til sleggjudóma þar sem ástæður 

hegðunar eða hegðunarfrávik koma hvergi fram. Í þessu tilfelli virðist hafa gleymst að 

lækka viðmiðið svo enginn væri skilinn eftir og kerfið gat því mögulega verið félagsleg 

refsing fyrir nemandann með tilheyrandi áhrifum á stöðu hans í bekknum. 

Aðspurðir sögðu bæði deildarstjóri Völuskóla og aðstoðarskólastjóri Fáluskóla að ekki 

væri eftirlit með því hvort umbunarkerfi sem notuð eru við skólana ýti undir neikvæðni 
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gagnvart námi eða hafi á annan hátt slæmar afleiðingar fyrir nemendur. Það hvílir því á 

herðum nemenda sem og foreldra/forráðamanna að gera athugasemdir við framkvæmd 

þeirra. En þá er hægt að spyrja hvort framkvæmd umbunarkerfa sé ávallt 

foreldrum/forráðamönnum ljós eða hvort nemendur séu færir um að leggja mat á hvort 

umbunarkerfi þjóni tilgangi sínum á uppbyggilegan hátt? 

Kennarar Völuskóla vinna sumir hverjir saman í teymum, það er þeir ákveða 

sameiginlega kennsluáætlanir og stígandi í kennslu en ef til vill væri athugandi að auka 

samstarf þeirra á milli í sambandi við bekkjarstjórnun með það í huga að fá fram 

samræmi og auka innra eftirlit í skólanum með framkvæmd umbunarkerfa og meðferð 

agabrota. Rúnar Sigþórsson og fleiri telja að til þess að skapa nemendum og 

starfsmönnum öruggar aðstæður sem ýti undir nám í víðasta skilningi, þurfi skólastjórn, 

kennarar og starfsfólk að koma fram af festu og öryggi og vera meðvitaðir um að þeir 

séu hluti af heild þar sem samræmi ríki í öllum veigamiklum atriðum (1999). 

Svanhildur María Ólafsdóttir nefnir í ritgerð sinni Ef teymiskennsla er svarið hver er þá 

spurningin? að „Rannsóknir hafi sýnt að kennarar sem vinna mikið saman séu tilbúnari 

til að reyna nýja hluti, taka áhættu og leita leiða til að bæta sig í starfi“ (2009) og því er 

spurning hvort aukin samvinna kennara í Völuskóla og aukið samræmi í umbunar- og 

hvatakerfum, án þess þó að falla frá einstaklingsmiðuðum viðbrögðum við agabrotum, 

sé ekki ákjósanleg leið til að ná enn betri árangri við agastjórnun í skólanum og efla 

kennara í starfi. 

Þótt Völuskóli sinni fræðslu- og endurmenntunarhlutverki sínu gagnvart kennurum líkt 

og komið hefur fram, er ljóst að auka verður fræðslu til almenns starfsfólks skólans um 

hegðunarvanda og agastjórnunaraðferðir og auka eftirlit með afleiðingum agastjórnunar 

og umbunarkerfum kennara. Því þótt margt sé vel gert og nemendum og starfsfólki líði 

vel í skólanum og samskipti við foreldra séu með besta móti þá má ávallt gera betur og 

eins og kemur fram í niðurstöðum finnst kennurum þeir ekki standa nógu vel að vígi 

hvað þekkingu á hegðunarfrávikum og bekkjarstjórnun varðar við upphaf kennslu. 

Ljóst er einnig að skólinn verður að ganga skörulegar fram í fræðslu til 

stuðningsfulltrúa. Eftir að rekstur grunnskóla var færður til sveitarfélaga og skólastjórar 

hvers grunnskóla sjá um rekstur skólanna er alltaf spurning hvort sveitarstjórn eða 

skólastjóri ákveði hvort ráðstafa eigi þeim fjármunum sem veitt er til skólastarfs til 
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ráðningar sérmenntaðs starfsfólks. Algengt er að stuðningsfulltrúar sinni líka störfum í 

Dægradvöl ef frístundaheimili eru rekin af skólunum sjálfum, og er því ljóst að 

kostnaðarsamt væri að ráða dýran starfskraft til að sinna gæslu eftir að kennslu lýkur 

hvern dag. Það er þó alltaf val skóla að sýna metnað í stuðningi við nemendur og 

kennara skólans. 

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar um hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík kom 

fram að í einum bekk sem rannsóknin tók til hafi helmingur nemenda verið greindur 

með þroskafrávik og helmingur þess hóps með hegðunarröskun (2006). Þótt dæmið sem 

um ræðir sé einstakt og hlutfall nemenda með hegðunarfrávik í bekknum ódæmigert, þá 

rennir það engu að síður stoðum undir þá staðreynd að kennarar verða að vera 

vandanum vaxnir. 

Ef hugur er leiddur að þeim nemendum sem hefja nám í Völuskóla næsta haust þá hafa 

þeir lifað stórbrotna tíma á sinni stuttu ævi. Völuhverfið er nýtt hverfi og þegar börnin 

fæðast árið 2005 er blússandi góðæri með tilheyrandi hallarbyggingum í hverfinu, 

margar hverjar á erlendum lánum. Flest þessara barna stunduðu nám í leikskóla sem 

mikill styr stóð um og var færður undir rekstur sveitarfélagsins eftir að hópur foreldra 

greip fram fyrir hendur á einkaaðilum auk þess sem tíðar starfsmannabreytingar vegna 

manneklu ollu miklu raski í daglegu lífi barnanna. Í framhaldi verður svo Hrunið með 

afleiðingum sem of snemmt er að meta hvort hafi langvarandi áhrif á börnin. Ljóst er 

því að líta þarf til fleiri þátta en einungis hegðunarraskana þar sem hegðunarvandkvæði 

gætu aukist innan skólans ef litið er til þessa umbreytingatíma og róts sem mótað hefur 

þá einstaklinga sem hefja nám við skólann næsta haust. 

Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar, sem minnst er á hér að framan, kemur einnig fram 

að kennarar skólanna sem rannsakaðir voru viðurkenna að þeir búi ekki yfir þeirri 

þekkingu sem þurfi til að veita nemendum með hegðunarraskanir eða 

hegðunarvandkvæði þá þjónustu sem þeir eiga rétt á (2006). Í grunnnámi kennaradeildar 

er á yfirlitsnámskeiði í kennslufræðum boðið upp á einn fyrirlestur um agastjórnun og 

umbunarkerfi og í grunnnámskeiði um þroskafrávik barna er fjallað í einum tíma um 

ADHD og í einum um einhverfurófsröskun. Hafi nemendur áhuga stendur þeim til boða 

að sækja síðar í náminu valnámskeið um agastjórnun í Stuðningi við jákvæða hegðun og 

um þroska- og hegðunarfrávik í Þroskafrávikum barna. Samkvæmt upplýsingum frá 

nemendaskrá Háskóla Íslands stunduðu 342 nemendur nám í grunnskólakennarafræðum 
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á vorönn 2010 eða síðast þegar þessi valnámskeið voru kennd. Af þessum hópi luku 

nítján grunnskólakennarar námi í námskeiðinu Stuðningur við jákvæða hegðun og 

fimmtán grunnskólakennarar luku námi í námskeiðinu Þroskafrávik barna. Ekki var 

hægt að fá tölur um hve margir af þessum kennurum sóttu bæði námskeiðin en þó má 

gefa sér að minnsta kosti einhverjir hafa setið þau bæði og því séu kennarar sem 

útskrifast um þessar mundir og hafa aflað sér þekkingar á þroskafrávikum barna og 

agastjórnunaraðferðum, umfram það sem almennt er fjallað um á öðrum námskeiðum 

deildarinnar, að minnsta kosti ekki fleiri en fimmtán eða 4% kennara sem stunda nám 

nú um mundir. Rétt er þó að nefna að vel getur verið að önnur námskeið sem fjalla ekki 

beint um agastjórnun eða hegðunarfrávik gefist verðandi kennurum jafnvel hvað varðar 

bekkjarstjórnun, aga og skólabrag. 

Staðan í menntunarmálum kennara hvað varðar agamál og hegðunarfrávik er því 

umhugsunarefni og bendir margt til þess að verulega megi efla þekkingu og skilning 

kennara og starfsfólks skóla á hegðunarvandkvæðum, orsökum þeirra og helstu 

úrræðum og taka kennarar sem rætt var við í rannsókninni undir það. Þjóðfélagsumræða 

sem á sér stað um þessar mundir, og vonbrigði margra foreldra með þau úrræði sem 

nemendum með sérþarfir bjóðast innan almennra grunnskóla, staðfestir einnig að betur 

má ef duga skal (Ásta Kristrún Ólafsdóttir, 2011; Bergþóra Bachman, 2011; Róbert 

Jack, 2011). 

En jafnvel þótt grunnskólar standi vel að fræðslu til starfsfólks eða ráði til sín 

sérmenntað fólk með mikla reynslu og þekkingu á hegðunarfrávikum og 

agastjórnunaraðferðum þá er jafnframt ljóst að eigi fræðslan sér stað innan hvers skóla, 

og leiði til aukinnar sérþekkingar ákveðinna starfsmanna, þá glatast sú þekking og sú 

vinna er fyrir bí þegar þeir starfsmenn skipta um vinnustað eða láta af störfum. 

Dýrt er að þjálfa alla kennara til að vera góðir í öllu en miðað við að allir kennarar þurfi 

að takast á við hegðunarvanda og nýjustu rannsóknir sýni að bæði hafi hegðunarvandi 

aukist og komi til með að aukast enn frekar er ljóst að kennarar þurfa að hafa fastara 

land undir fótum. Eins og komið hefur fram töldu kennarar sem rætt var við að þekking 

þeirra á agastjórnun og hvatningarkerfum hefði ekki verið nægjanleg við brautskráningu 

frá kennaradeild og sé tekið mið af orðum þeirra standa nýútskrifaðir kennarar því ekki 

nógu vel að vígi til að veita nemendum sem eiga við hegðunarvanda að stríða þann 

stuðning sem þörf er á. 
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Ef mönnum er alvara með að veita nemendum með hegðunar- eða þroskafrávik, og 

nemendum sem eiga við hegðunarvandkvæði að etja af félagslegum eða öðrum 

orsökum, grundvallarþjónustu í grunnskólum landsins er ljóst að yfirlitsnámskeið í 

B.Ed. námi grunnskólakennara er ekki nægilegt og jafnframt blasir við í ljósi umfangs 

vandans að kennarar verða að hafa staðgóða þekkingu á málefninu. Efla þarf einnig 

verulega fræðslu til stuðningsfulltrúa sem vinna náið með nemendum og kennurum og 

ættu þeir að fá haldgóða fræðslu um hegðunarfrávik og helstu úrræði. Einn viðmælandi 

gagnrýnir þjálfun kennara gagnvart hegðunarvanda nemenda með þessum orðum: „Ef 

þú ert ekki fæddur kennari ertu ekki nægilega vel þjálfaður til að takast á við 

kennarastarfið“ og þrátt fyrir að umdeilanlegt sé hvort nokkur sé fæddur kennari eða 

nýútskrifaðir einstaklingar, í hvaða fagi sem er, séu fullfærir til að takast á við starfið 

sem bíður þeirra, eru orð hans allrar athygli verð. 
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