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Ágrip 

Lokaritgerð mín til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið fjallar um aðferðir kennara við aga og bekkjarstjórnun hjá 1. bekk.  

   Það efni varð fyrir valinu þar sem mér fannst ráðleggingarnar sem ég hafði fengið 

ekki reynast vel þegar ég byrjaði að kenna. Þá var sagt við mig ,,Þú brosir ekki fyrr en 

eftir áramót“. Það hljómaði eins og það væri bara þannig og að ekkert væri athugavert 

við það.  

   Því miður varð raunin sú að erfitt reyndist að halda bekkjarstjórn og í ljós kom að það 

hafði verið nokkuð til í þessum orðum. Mér fannst það mjög sorglegt. Þegar ég verð 

útskrifaður grunnskólakennari vil ég vita hvernig á að taka á móti nemendum 1. bekkjar 

á jákvæðan hátt. Ég vil að mér líði vel sem kennari 1. bekkjar og að nemendum líði líka 

vel. Með því að kafa vel í fræðin og komast að því hvaða aðferðir virðast gagnast og 

taka viðtal við góðan grunnskólakennara sem mér finnst halda góðum aga, taldi ég að ég 

fengi vitneskju um atriði sem nauðsynleg eru góðum kennara. Þegar vinnu við þessa 

ritgerð er lokið vonast ég til að hafa öðlast þá vitneskju sem þarf til að taka vel á móti 1. 

bekkjar nemendum og geti staðið mig vel í að mæta þörfum þeirra. 

 

 

 

Ég þakka leiðsögukennara mínum Önnu Kristínu Sigurðardóttur- lektor fyrir góða 

leiðsögn, yfirlestur og ráðgjöf. Hólmfríði Kristjánsdóttur grunnskólakennara í 

Sæmundarskóla fyrir góðar upplýsingar, Eygló Yngvadóttur fyrir ráðleggingar og 

yfirlestur og Hannesi Þórissyni unnusta mínum fyrir þolinmæði, stuðning og 

umburðarlyndi. 
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Inngangur 

Hugmyndir kennara um starf með 1. bekk eru æði mismunandi. Þær hafa að miklu leyti 

verið um erfiðleika og ,,að maður brosi bara nánast ekki fyrr en eftir áramót“. Sjálf hef 

ég kennt 1. bekk í tvo vetur og verð að viðurkenna að það var mun erfiðara en ég hafði 

gert ráð fyrir. Ég álít samt að svo þurfi ekki að vera, heldur sé mikilvægt að átta sig 

betur á góðum lausnum því þá auðveldi maður starfið fyrir sjálfum sér og nemendunum. 

Ég ákvað að kafa vel ofan í þessi mál og athuga hvað fræðin segja, en einnig að kanna 

sjónarhorn eins grunnskólakennara og heyra hvað hann segði um starfið. Í lokin er svo 

samantekt þar sem ég ber saman fræðin  annars vegar og viðhorf kennarans hins vegar 

og hvernig það tengist. Í fyllingu tímans þegar ég fer að kenna á yngri barna sviði, vil ég 

vera vel í stakk búin til þess að takast á við 1. bekk jafnt sem aðra bekki án kvíða. Ég vil 

vita hvað bíður mín og hvernig ég geti nýtt menntun mína og notið starfsins sem best, 

svo bæði ég og nemendur mínir hafi sem mestan ávinning og læri sem mest. Ég vil hafa 

það í heiðri að nemendum eigi alltaf að líða vel í skólanum og ég að þurfi að gera það 

sem ég geti til að stuðla að því. Til þess þarf ég að finna aðferðir sem virka. 

Ég tók viðtal við Fríðu, grunnskólakennara í Reykjavík. Hún varð fyrir valinu af því að 

hún er dæmi um kennara sem ég tek mér til fyrirmyndar. Mér finnst hún halda góðum 

aga í bekknum og hún kemur fram við nemendur sína af virðingu og þeir sýna henni 

virðingu. Mig langaði að heyra hvernig hún skipulegði sig fyrir kennslu fyrsta bekkjar, 

hvaða aðferðir hún notaði og hvaða reglur hún setti.  

Í fyrstu segi ég frá því sem fræðimenn segja um aga og bekkjarstjórnun. Greini svo frá 

viðtali mínu við grunnskólakennarann, enda mun ég að einhverju leyti bera saman 

fræðin og svör hans.  

 

Í upphafi lagði ég fram spurninguna: Hvaða atriði þarf kennari að hafa í huga til að 

byggja upp aga og ná góðri bekkjarstjórn hjá 1. bekk? 
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Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla skoða ég umsagnir fræðimanna um kennarastarfið og umfang þess. Ég 

fjalla um aga og bekkjarstjórnun, undirbúning fyrir komu nemenda, skipulag í 

kennslustofu, undirbúning kennara fyrir kennsluna og fleira í þeim dúr. Ég skipti 

kaflanum í hluta eftir viðfangsefnum og tek dæmi frá ákveðnum fræðimönnum í 

hverjum hluta. Áhersla er fremur lögð á fáar nýlegar heimildir, en margar gamlar. 

 

1.0  Kennarastarfið og umfang þess 

Í þessum kafla fjalla ég um kennarastarfið og hvað í því felst. Segi frá þeim erfiðleikum 

sem nýútskrifaðir kennarar hafa oft lent í og kem inná það sem þeir þurfa að hafa í huga 

svo þeim vegni betur við að sinna kennarastarfinu. Þá fjalla ég lítillega um þá 

undirbúningsvinnu sem kennari þarf að sinna svo sérhver kennslustund nýtist sem best. 

 

1.1  Að vera kennari 

Eins og Hayes talar um í bók sinni, krefst það tíma og þrautseigju að byggja upp 

samband við nemendur. Það verður enginn sjálfkrafa virtur kennari heldur þarf hver og 

einn að ávinna sér virðingu. Það er eins og með annað í lífinu, skorti gagnkvæma 

virðingu, er lítið mark tekið á því sem sagt er eða beðið um, nema stjórnað sé með valdi. 

Sumir óreyndir kennarar verða hálf hugsjúkir þegar þeir gera tilraun til að koma á góðu 

sambandi við börnin en er hafnað frá upphafi. Það geta reyndar verið margar og 

misjafnar ástæður fyrir því að nemendur treysti ekki kennara sínum eða virði hann í 

fyrstu (2008:36-37). 

   Hayes talar einnig um að kennarastarfið sé mjög flókið og að ekki sé hægt að kenna 

aðferðir eins og uppskrift í uppskriftarbók. Það krefjist mikillar þekkingar og skipulags, 

mjög djúprar hugsunar og oft á tíðum þurfi að læra af mistökum sínum og reynslu, og 

finna aðrar og betri leiðir. Kennarar eru alltaf að læra og bestu kennararnir séu þeir sem 

þyrstir í að þekkja áhrifaríkustu aðferðirnar og hvernig þeir geti þróað starf sitt. Þegar 

kennarar hætti að hugsa um og skoða starf sitt, staðni þeir (2008:37-38). 
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   Árangur er mikilvægt sjónarhorn á lífið og sumum vegnar betur en öðrum. Börn þurfa 

að hafa markmið eins og allir aðrir en það virðist oft vera erfitt fyrir fullorðna að muna 

spennuna og gleðina sem fylgir því að ná ákveðnu takmarki í leik og starfi eða fá 

verðlaun fyrir árangur. Það er mikil viðurkenning og heiður fyrir nemanda að fá umbun 

frá kennara sínum. Kennarar verða að kunna að bregðast við þegar nemendur ná 

markmiðum sínum og fara að settum reglum, því það er gríðarlega hvetjandi. Í hvers 

kyns keppni þar sem nemendur fá umbun fyrir að standa sig vel, þarf kennarinn að gæta 

þess að umbuna ekki aðeins þeim sem sigrar. Einnig þeir sem næstir koma verða að fá 

sína umbun og líka sá sem sístur kann að vera, hann verður að fá umbun fyrir að taka 

þátt og reyna (Hayes, bls.51-52). 

 

1.2  Framkoma og hegðun kennara 

Þegar kemur að tjáningu kennara þarf hann að huga að því sem hann segir, ná 

augnsambandi við nemendur og hafa mörg önnur atriði á valdi sínu. Það sem kennarinn 

segir verður að vera vel undirbúið og takmarkast við hæfileika hlustandans til að skilja 

og muna. Það er gott fyrir kennara að hafa þrennt í huga þegar hann talar við bekkinn 

sinn:  

 Kynninguna sjálfa, þegar hann útskýrir og segir frá 

 Líkamstjáninguna, þegar hann tilgreinir það sem þarf að nota 

 Niðurstöðurnar, þegar útkoman er útskýrð, hver niðurstaða verkefnisins eigi að 

vera  

Kennarinn þarf að vera öruggur í framkomu og gæta þess að halda augnsambandi við 

nemendur. Mikilvægt er að draga ekki úr áhrifum samskiptanna með því að snúa baki í 

nemendur og ,,tala við töfluna“ (Ewing, Lowrie, og Higgs, 2010:106-107). 

   Þegar Hayes talar um kennslustund heldur hann því fram að hún sé ekki tilviljun 

heldur  samspil vandvirkrar áætlunar, vandaðs skipulags, vel gerðrar 

kennsluvinnubragða og áhugasams kennara, sem leiðir til opinna tækifæra og sköpunar 
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með þarfir allra nemendanna í huga. Þá talar hann um að öll áhrifarík kennsla hvílir á 

því að beina athygli að þessum þremur þáttum:  

1.2.1  Skipulagshæfni 

Skipulagshæfileikar kennarans eru mikilvægir til að vel gangi. Skilvirk kennsla snýst 

ekki bara um að takast á við núverandi ástand heldur þarf að vera fyrirfram ákveðið 

hvað gera skuli í tímanum og hvernig. Það þarf að ákveða hvaða kennsluefni eigi að 

nota, hvernig virkja eigi nemendur og hvaða verkefni henti aldri og getu bekkjarins. 

Reynslulitlir kennarar eiga það til að horfa bara á stað og stund. Þeir þurfa að tileinka 

sér að geta horft fram á við til að reyna að sjá fyrir það sem kann að þurfa að gera 

(Hayes,2008:183-184). 

 

1.2.2  Markviss sjálfsskoðun  

Markviss sjálfsskoðun er grundvöllur þess að ná framförum. Kennarar eru atvinnumenn 

af nokkrum ástæðum: Lengd námsins, mikilvægi starfsins fyrir þjóðfélagið og vegna 

ábyrgðarhlutverks þeirra og sérþekkingar. Það sem mestu máli skiptir þó, eru eiginleikar 

þeirra til að geta gagnrýnt eigin kennslu og kennsluaðferðir. Það er mikilvægt að allir 

kennarar læri að skoða eigin kennsluaðferðir með, umræðum við samstarfsfélaga, 

þátttöku í fræðilegri virkni, eins og lestri faglegra greina og blaða, og öðlast þannig 

meiri faglega þekkingu (Hayes,2008:183-184). 

 

1.2.3  Persónuleg tengsl 

Það er ekki aðeins í umfjöllun um markvissa og góða kennslu sem faglegir kennarar ná 

framförum heldur einnig við að ræða og gera sér grein fyrir mikilvægi samskipta, 

tilfinninga og framkomu einstaklinga.  Það er ekki nóg að segja börnunum til hvers sé 

ætlast af þeim í hegðun og framkomu, það þarf líka að útskýra fyrir þeim hvers vegna 

þau sjálf séu nauðsynleg og þar með að leyfa þeim að taka þátt í ákvörðunum sem hafa 

áhrif á líf þeirra. Börn eru líklegri til að mynda tengsl við kennara sem gefur sér tíma og 

leggur á sig vinnu til að leyfa þeim að taka þátt í ákvarðanatöku. Til þess að koma ekki 
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fram við þau eins og þolendur í ákvörðunum hinna fullorðnu, þarf ekki að ganga lengra 

en að tilkynna þeim ástæður ákvörðunarinnar. Kennarinn er auðvitað alltaf ábyrgur fyrir 

því sem gerist í kennslustundinni en með því að leyfa börnunum að taka þátt í 

ákvarðanatökunni byggir hann upp sjálfsöryggi þeirra og gerir þau eru meðvitaðri um 

kennsluna (Hayes, 2008:183-184). 

 

1.3  Bestu námsaðstæður, hvatning, velgengni og hegðun 

Nám á sér stað þegar nemendur skilja nákvæmlega mikilvægi verkefnisins og til hvers  

kennarinn ætlast af þeim. Þeim gengur best þegar þeir ráða við verkefnin og geta notað 

þekkingu sína, kunnáttu og skilning til að ljúka þeim. Þeir eru duglegir að læra þegar 

viðfangsefnið er skemmtilegt, eða alla vega ekki leiðinlegt. Þeim finnst gaman að fá að 

vinna  með vinum sínum þegar það er hægt. Á einfaldan hátt má segja að nám eigi sér 

stað þegar nemendur vilja læra, andstætt því þegar engin löngun er til staðar (Hayes, 

2008:38-39). 

   Hótanir og nöldur virka sjaldan hvetjandi. Barn sem fær hlýja og jákvæða hvatningu 

til náms frá kennara sínum er líklegra til að sýna árangur en sá sem fær kalt viðmót og 

hótanir (Hayes, 2008:38-39). 

   Barn sem virðist vinna af fullum krafti áorkar stundum litlu, meðan annað barn sem 

vinnur rólega áorkar miklu. Framkoma kennara við nemanda sýnir vel viðmið hans við 

að meta árangur en: að lofa barnið sem miklu áorkar en sýna hinu vanþóknun myndi 

senda alvarleg  skilaboð. Það er auðvelt fyrir kennara að láta nemendur upplifa 

manngildi sitt út frá getunni til að leysa skólaverkefni, en kennarar verða að gæta þess 

að börn fái viðurkenningu fyrir að sýna frumkvæði, til jafns við réttar úrlausnir (Hayes, 

2008:38-39). 

   Það er mikilvægt fyrir kennara að vera með einfaldar bekkjarreglur svo allir nemendur 

viti nákvæmlega hvað sé leyfilegt. Það kemur þó ekki í veg fyrir að sitthvað fari 

úrskeiðis stundum. Kennarar þurfa oft að ákveða í skyndingu hvort hegðun kalli á 

aðvörun eða skammir eða hvort best sé að hundsa hegðunina. Óreyndum kennurum 

reynist oft erfitt að greina sundur hvenær þeir eigi að horfa framhjá atviki og hvenær að 

sýna viðbrögð (Hayes, 2008:38-39). 
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1.4 Mikilvægi foreldrasamstarfs 

Foreldrar vilja fá að vita hvernig barninu gengur í skólanum, hvernig því líður, hvernig 

það hegðar sér, hvort það eigi vini og annað sem viðkemur skólavistinni. Kennarar 

verða að leyfa þeim að fylgjast með, því ef barninu líður illa í skólanum verða 

foreldrarnir áhyggjufullir (Hayes, 2008:79). 

Einn mikilvægur þáttur í því að styrkja kennarann til áhrifa er að hann fái 

tækifæri til að setja sér eigin samskiptaviðmið fyrir hvern hóp sem hann kennir. 

Þetta gerir kennurum kleift að vinna út frá eigin hugmyndum um aga, sem leiðir 

til þess að þeir verða gerendur en ekki leiksoppar og líta á sig sem fagmenn. 

Vissulega er líka mikilvægt að kennarar geti borið saman bækur sínar, rætt 

áherslur og viðmið og þannig mótað hugmyndir sínar með því að ræða þær við 

samstarfsfólk. Sameiginleg sýn starfsfólks, nemenda og foreldra á að vera 

leiðarljós skólastarfsins. Kennarar í samvinnu við nemendur og foreldra móta 

síðan leiðirnar svo sýnin nái fram að gang (Edda Kjartansdóttir, 2006). 

 

2.0  Agi og bekkjarstjórnun 

Í þessum kafla ber ég saman mismunandi túlkun fræðimanna á aga, bekkjar- og 

agastjórnun. Margir hafa tekið á þessum þáttum í bókum sínum svo mig langar aðeins 

að varpa ljósi á mismunandi nálganir á þessum hugtökum. Það hafa flestir sama skilning 

á aga en útskýra fyrirbærið á mismunandi. Ekki eru allar skilgreiningarnar jafn 

auðskiljanlegar en margt kemur þó fram sem geri manni auðveldara fyrir (Spraque and 

Golly, 2008:108). 

 

Byrjum á því að skoða skilgreininguna á bekkjarstjórnun. Í ritgerð Önnu Kristínar 

Sigurðardóttur (1996:8) er að finna skilgreiningu Ogden á bekkjarstjórnun (1989:69) en 
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þar segir: ,,Bekkjarstjórnun er aðferð til að halda aga og byggist á hæfileikum kennarans 

til að skipuleggja vinnuna í bekknum þannig að það verði vinnufriður. Vinnufriður er 

þegar nemendurnir fá frið til að vinna verkefnin sín án þess að vera truflaðir af öðrum 

nemendum og að kennarinn geti kennt án þess að vera truflaður af nemendum sem 

brjóta reglurnar“. Þessi  skilgreining er viðmið mitt um aga og bekkjarstjórnun. 

   Coloroso talar um tilgang agans. Hún segir að hann eigi að vera hugsaður sem leið til 

að kenna nemendum að taka jákvæða stjórn á eigin lífi. Nemendur eiga rétt á að vera í 

skóla en þeir bera líka ábyrgð á að virða rétt þeirra sem þeir umgangast. Þar sem góður 

agi ríkir, átta nemendur sig á því ef þeir hafa ekki farið að settum reglum; gert eitthvað 

rangt. Jákvæður agi ýtir undir að nemendur, taki ábyrgð á gjörðum sínum og kennir 

þeim aðferðir til að leysa vandamál, án þess að það hafi áhrif á sjálfsvirðingu þeirra. 

Þessi nálgun leiðir til sjálfsaga sem hjálpar nemendum að taka á vanda er þeir kunna að 

vera ábyrgir fyrir. Nemendurnir læra að hugsa sjálfstætt og fá trú á þeir geti leyst flest 

sín vandamál; öðlast sjálfstraust (Charles, 2008). 

   Spraque and Golly (2008:98-99) vekja athygli á góðum aðferðum til bekkjarstjórnunar 

og hvernig hún er undirbúin. Til að ná góðum anda í bekkjarstofunni þarf kennarinn að 

hafa gott skipulag. Hann þarf að finna ákveðna tækni og beita henni við að kenna og 

styrkja hegðun sem hann væntir af nemendunum og hann þarf einnig að geta tekið á 

neikvæðri hegðun ef hún gerir vart við sig. 

   ,,Almennt agakerfi er grunnur að stjórnun í kennslustofunni þar sem í því kemur fram 

hvert beri að stefna og til hvers er ætlast af nemendum, hvar sem er í skólanum og þar á 

meðal í kennslustofunni“ (Spraque and Golly, 2008:97). 

    Coloroso telur að bekkjarstofan sé tilvalinn staður til að læra á feril ábyrgðarfullrar 

ákvörðunar, en til að ná góðum árangri þurfi kennarar og nemendur að vinna náið 

saman. Grundvallaratriði er að kennarar komi fram við nemendur sína eins og þeir vilja 

sjálfir láta koma fram við sig. Þegar nemendur lenda í vanda ættu kennarar að aðstoða 

þá með því að spyrja hvernig þeir hugsi sér að leysa málið. Þannig hvetja þeir 

nemendurna til að taka ábyrgð á vanda sem þeir kunna að valda og leysa hann (Charles, 

2008:15). 



13 

 

   Þegar kennari lætur í ljós kröfur sínar ættu þær að endurspegla hvernig hann vill að 

nemendur hegði sér öllum stundum. Hann þarf að skilgreina vel væntingar sínar svo 

nemendur viti nákvæmlega hvað í þeim felist (Spraque and Golly, 2008:109). 

Eins og Wong talar um í bókinni hans Charles (2008:48-49) er aðalástæða slæmrar 

hegðunar í skólastofu ekki agaleysi heldur röng aðferð við bekkjarstjórnun. Ef ekki er 

notuð ákveðin aðferð og nemendum kennd góð hegðun, munu þeir heldur ekki hegða 

sér að óskum. Wong fer fram á að kennslustofan fái aldrei að lenda í ringulreið, heldur 

verði að koma á og viðhalda góðu og virku námsumhverfi og hafa verkefnin skipulögð 

og fyrirsjáanleg.  

Eins og fram kemur í grein Eddu Kjartansdóttur (2006)  um aga og bekkjarstjórnun þá 

geta ,,kennarar aðeins breytt sjálfum sér og með því að styrkja sig faglega er auðveldara 

fyrir þá að standa á sínu og rökstyðja hvers vegna þeir kjósa að vinna með ákveðnum 

hætti. Mikilvægt er fyrir kennara að gera sér grein fyrir hvaðan hugmyndir þeirra eru 

sprottnar. Þess vegna þurfa þeir að gefa sér tíma til að kynnast sjálfum sér, 

starfskenningu sinni og hvað ræður því hvernig þeir taka á málum“. 

 

2.1  Að koma á reglum/aðferðum 

Til þess að koma á reglum eða föstum vinnubrögðum hjá bekknum þarf annars vegar að 

ákveða aðferðir sem hæfa hverju verkefni og hins vegar að gera lista yfir þau þrep sem 

nemendur eiga að fylgja í þátttöku og vinnu við verkefnin. Þegar því er lokið er loks 

tilbúin aðferð til að fara eftir. Þá er meðal annars komin áætlun um inngöngu nemenda í 

skólastofuna og hvernig þeir biðji um aðstoð. Aðferðir og reglur þarf að kenna, það er 

ekki nóg að ,,tala um“ þær. Í bók Charles talar Wong um þrjú skref sem hægt sé að nota 

til að kenna nemendum reglur eða aðferðir: 

 Útskýring: Skref kennarans - útskýra og sýna aðferðina 

 Æfing: Nemendur taka prufu og æfa aðferðina undir leiðsögn kennarans 

 Styrking: Kennarinn sýnir aftur, æfir aftur, tekur prufur og styrkir aðferðina 

þangað til    hún er orðin að vana (Charles, 2008:47-48) 
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Wong (Charles, 2008:49) heldur því fram að sé farið eftir þessum ábendingum og 

fyrrgreind skref tekin, minnki líkurnar á miklum agavandamálum. Ef við viljum 

viðhalda öruggu og skipulögðu umhverfi, ættum við að koma á bekkjarreglum sem fela 

í sér þá hegðun sem ætlast er til af nemendum. Þeim reglum verður að koma á með 

þeim aga aðferðum sem best hæfa. Wong útskýrir að reglur um hegðun setji ákveðin 

viðmið eins og reglur í leikjum gera og  stuðli að því að skapa góðan vinnu anda. 

Hegðun samkvæmt reglum þarf að kenna með umræðu, sýningu og æfingu. Að auki ætti 

að tengja reglur og afleiðingar: jákvæðar afleiðingar þegar hegðun er í samræmi við 

reglur en neikvæðar þegar hún samræmist ekki reglum. Wong vill að kennari útskýri 

agaáætlun sína strax fyrsta skóladaginn, þ.e. væntingar, reglur og afleiðingar.  

 

2.2  Agi í kennslustofunni 

Í bók sinni gefa Spraque og Golly (2008) góða lýsingu á kennarastarfinu og því sem 

kennarar þurfa stöðugt að vera meðvitaðir um.  

 Kennarar með góða stjórn vita hvað þeir vilja. Þeir vita hvernig þeir vilja að 

nemendur komi inn og fari út, hversu mikil læti megi vera þegar nemendur 

skipta milli verkefna og hvað nemendur megi segja. Þeir vita hvað þeir vilja sjá 

og heyra í skólastofunni. Þeir vita að nemendur þurfa að fá að vita hvað sé 

leyfilegt. Þeir vita líka að nemendur þurfa að fá leiðbeiningu og leiðréttingu uns 

rétt hegðun hefur náðst og orðin sjálfsagður hluti af kennslustundinni.  

 Þegar kennari skipuleggur skólastofuna á haustin þarf hann að gera sér í 

hugarlund hvernig hann vilji raða borðunum, hvernig þau eigi að snúa, hvar 

hann muni sitja og hvar vinnugögn nemenda eigi að geyma. Það verður að hugsa 

fyrir því að allir nemendurnir sjái kennarann og að kennarinn hafi góðan aðgang 

að öllum svo hann geti aðstoðað. Sérstaklega þarf hann þó að gæta að 

staðsetningu þeirra sem þurfa mikla aðstoð.  

 Umhverfið þarf að vera hvetjandi. Myndir og verkefni nemenda ættu að vera á 

veggjum t.d. frá gömlum þemaverkefnum um dýr og stundatafla bekkjarins 



15 

 

sýnileg. Einnig er gott að hafa laust veggpláss fyrir verk sem nemendur vinna 

yfir veturinn,  hafa tilbúið ákveðið svæði til að hengja upp ný verk. Kennarinn 

þarf að hafa markað sér skýra hugmynd um allt sem skólastofunni og kennslunni 

viðkemur. Hann þarf meðal annars að ákveða hvort nemendur megi koma að 

kennaraborðinu eða hvort kennarinn fari í öllum tilvikum til nemenda, þannig að 

hans borð verði einungis vinnuborð fyrir hann. 

 Kennarinn verður að átta sig á því að hann geti ekki ætlast til þess að 

nemendurnir viti til hvers er ætlast af þeim innan kennslustofunnar ef hann veit 

það ekki sjálfur. 

 Nemendur verða að þekkja reglurnar um það sem er leyfilegt er, t.d. hvenær þeir 

megi vinna saman og hvenær eigi að vera algjör þögn. Reglurnar verða að vera 

algildar svo nemendurnir skilji þær og nái að tileinka sér þær. Reglur sem bara 

stundum er farið eftir, rugla ekki síst unga nemendur sem vita þá ekki eftir 

hverju eigi að fara.  

 Reglur í skólastofunni ættu að vera stuttar og einfaldar svo nemendur geti lært 

þær og munað. Það er nauðsynlegt að gefa sér góðan tíma til að íhuga viðhorf 

sín til aga því þau eru grunnurinn að agakerfinu í skólastofunni. Ef við gerum 

okkur vel grein fyrir þeim mörkum sem við viljum setja verður auðveldara að 

fylgja reglunum eftir af öryggi.  

 Nemendur verða að vita og skilja hugsunina á bakvið allar reglur,hvers vegna 

þær séu settar og af hverju þurfi að fara eftir þeim. Þeir verða að átta sig á því að 

fari þeir eftir reglunum stuðli þeir að öryggi, ábyrgð og virðingu. Börnin skilja 

reglurnar betur ef brugðist er við hegðun með því að sýna þeim að þau hafi 

staðið undir væntingum. Þau læra líka að þetta er kennaranum mikilvægt.  

 Gott er að hafa allar reglur skrifaðar í augnhæð barnanna svo hægt sé að vitna í 

þær með hrósi þegar þeir fara eftir þeim. Gott getur verið að nota fleira en hrós 

til hvatningar til að fara eftir reglunum. Það má hafa ,,átak“ í einni reglu í 

ákveðinn tíma og veita svo umbun í lok tímabilsins. Nauðsynlegt getur verið að 

æfa reglur sem margir nemendur eiga erfitt með að fylgja og er þá hjálplegt að 

nota umbunarkerfi.  
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 Einstaka nemanda þarf að hvetja með því að samsinna því að það sé erfitt að 

standast ákveðnar kröfur en að maður sé viss um að honum takist það. Stundum 

þarf kennarinn að ræða við nemanda einslega til þess að komast að því hvort 

hann sjálfur sé með hugmynd að því hvernig hægt væri að hjálpa honum að ná 

árangri (Spraque and Golly, 2008:108). 

 

2.3  Jákvætt námsumhverfi 

Í umræðum um bekkjaraga fá nýir kennarar stundum það veganesti að ,,þeir muni ekki 

brosa fyrr en um páska“. Í bók Ewin, Lowrie og Higgs (2010:125) eru góðir punktar frá 

Herner (1998) sem sýna hvað þetta er röng hugsun: 

Ef barn kann ekki að lesa, kennum við því það. 

Ef barn kann ekki að synda, kennum við því það. 

Ef barn kann ekki að margfalda, kennum við því það. 

Ef barn kann ekki að hegða sér vel, þá . . . Hvað? Kennum við því? Refsum við því? 

Hvers vegna er svona erfitt að svara síðustu spurningunni? 

 

2.4  Byggt upp jákvætt námsumhverfi 

Fyrsta skrefið í að skapa jákvætt námsumhverfi er að gera sér grein fyrir og skilja að öll 

hegðun hefur ástæðu og tilgang fyrir einstaklinginn. Öll hegðun er tjáning en við gerum 

okkur ekki alltaf grein fyrir merkingu tjáningarinnar. Þeir sem eiga erfitt með að tjá sig 

með orðum nota oft aðrar aðferðir. Tjáning þeirra kemur þá oft fram sem neikvæð 

hegðun eða það sem við teljum óæskilega hegðun. Við þurfum að kenna þeim 

nemendum að hegða sér rétt, á sama hátt og við kennum ólæsu barni að lesa (Ewing, 

Lowrie og Higgs, 2010:126-127).  
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2.5  Komið í veg fyrir slæma/ranga hegðun með samvinnu 

Charles segir frá því í bók sinni (2008:29-30) að margir kennarar eigi erfitt með að 

kenna þar sem nemendur eru ómóttækilegir. Kennarar eiga mis auðvelt með að byggja 

upp samvirkni og samvinnu í bekknum og það getur verið erfitt að ná til nemenda án 

samvinnu. Charles talar um að kennarar sem ná að kenna nemendum sínum samvinnu 

eigi oft auðveldara með að ná til nemenda og samskiptin gangi betur. Þegar 

agavandamálum fækkar, gengur kennslan betur. Hann heldur því fram að nánast allir 

kennarar geti kennt samvirkni. Fyrsta skrefið sé að skilja virkni og þarfir nemendanna. 

Margir kennarar ætlast til þess að nemendur fylgist með af athygli, sýni áhuga og geri 

það sem kennaranum þóknast, þrátt fyrir að þeir séu að deyja úr leiðindum yfir 

námsefninu. Kennsla með áherslu á samvinnu leggur kennaranum til þau verkfæri sem 

til þarf svo nemendur njóti sín og gangi vel. Það byggir á því að vinna með nemendur. 

Með því að einblína á þarfir og langanir nemenda verður starfið skemmtilegra og með 

því að nota áhrifarík samskipti og persónulega athygli, myndast traust og löngun til 

samvinnu. Þegar þessar aðstæður myndast í bekk, minnka agavandamálin til muna og 

þau sem upp koma verða mun auðveldari viðfangs. Allir kennarar eiga sér tvo drauma; 

annars vegar að vinna með nemendum sem vilja læra og hins vegar að sleppa við 

endalausa baráttu við leti og erfiða hegðun nemenda. Með samvinnukennslu rætast 

báðir draumarnir. Nemendur hegða sér meira við hæfi af því ástandið sem leiddi til 

slæmrar hegðunar hefur verið fjarlægt. Um leið vex ánægjan við að vinna með 

áhugasama nemendur. Nemendurnir hlakka til að hitta þig næsta dag og þú hlakkar til 

að sjá þá. Kennslan þróast í að verða eins og þú vildir, ánægjuleg og veitir einhvers 

konar lífsfyllingu. 

 

2.6  Tekið á slæmri/rangri hegðun  

Í bók Charles (2008:16) bendir Coloroso á fjögur atriði sem kennarar ættu að hafa í 

huga þegar þeir taka á neikvæðri hegðun nemenda og hvetja þá til jákvæðrar hegðunar.  

 Að hjálpa nemendum að koma auga á hvað þeir geri rangt 

 Að benda nemanda á afleiðingar neikvæðrar hegðunar 

 Að leiðbeina nemendum við að þróa eigin stefnu að því að leiðrétta hegðunina 
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 Að gæta að í ferlinu verði nemendur aldrei lítillækkaðir 

 

 

 

 

 

2.7  Mikilvæg atriði um aga og bekkjarstjórnun 

Hér nefni ég nokkur atriði sem kennarinn þarf að hafa í huga varðandi aga og 

bekkjarstjórnun. Þau eru fengin úr bók Charles (2008:48) en ég set þau upp í 

minnispunkta til einföldunar.  

 Aðalvandamálið í kennslu er ekki lítill agi, heldur léleg bekkjarstjórn 

 Aðferðin sem notuð er setur grunninn að betri námsárangri 

 Góður kennari ver miklum tíma fyrstu tvær vikurnar í að kenna nemendum að 

fara eftir reglum og aðferðum 

 Framganga þín fyrsta skóladaginn hefur áhrif á velgengni þína allt árið 

 Byrjaðu strax að vinna með bekkinn. Ekki bíða eftir neinu 

 Kennsla skilar mestu þegar hún fer fram í styðjandi kennarasamfélagi 

 Því meira sem nemendur stunda ábyrgðarfulla samvinnu, þeim mun meira læra 

þeir 

 Stutt verkefni hjálpa nemendum að afreka meira 

 Varpaðu fram spurningum í gegnum alla kennsluna. Hlýddu yfir þegar þú hefur 

lesið eða sagt fáar setningar frekar en margar. Með því eykur þú verulega nám 

og varðveislu nemenda á efninu 

 Nemendur læra yfirleitt meira af spurningum sem þeir þurfa sjálfir að glíma við, 

en af skólabókum 
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 Kennarar fara í gegnum fjögur stig í kennslu. Ímyndun (það sem þeir töldu 

kennarastarfið vera að óreyndu), að lifa af (að komast í gegnum daginn), leikni 

(að nýta hæfileika og hæfni) og áhrif (að hafa raunveruleg áhrif á líf nemenda, 

að skipta sköpum). Góð bekkjarstjórnun færir þig fljótt af ímyndunarstigi, yfir á 

leiknistigið 

 Þú getur náð framförum eða borið fyrir þig afsakanir 

 Góðir kennarar hætta aldrei að kenna 

2.8  Styrking fyrir kennarann 

Áður en kennsla hefst getur verið gott fyrir kennarann að hugsa með sér eða tala út 

hvatningarorð til sjálfs sín: 

,,Ég mun koma skipulagi á bekkjarstjórn strax frá upphafi“ 

,,Ég mun koma því á að þessi bekkur verði faglegur í vinnu og með kennara með hlýlegt 

viðmót“ 

,,Ég mun byrja á ákveðinni vinnuaðferð áður en ég legg frekari áherslur á innihald 

námsefnisins“ (Charles, 2008:46). 

 

3.0  Undirbúningur á haustin og fyrstu vikurnar 

Í þessum kafla er fjallað um það mikilvæga skipulagsstarf sem þarf að eiga sér stað á 

haustin áður en börnin mæta til skólagöngu.  

Kennarar ættu að byrja skipulagningu á haustin áður en nemendur mæta og kennsla 

hefst. Það þarf að koma á skipulagi í kennslustofunni sem hvetur til réttrar og jákvæðrar 

hegðunar og  náms (Spraque og Golly, 2008:97). 

Í bók sinni (bls.185-187) talar Hayes um mikilvægi þess að skoða skólastofuna út frá 

sjónarhorni þeirra yngri - barnanna.  

 Það er gott ráð að beygja sig í hæð barnanna og líta þannig yfir stofuna frá 

sjónarhorni þeirra. Þannig er auðveldara að finna út hvort allt líti þægilega út 

fyrir nemandann og allt sé skipulega upp sett og vel merkt.  
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 Kennarar þurfa að huga að skipulagi og uppröðun í skólastofunni. Þegar ákveðið 

er hvar nemendur sitji gengur kennarinn út frá aðstæðum og þörfum 

nemendanna. Einstaka kennarar leyfa nemendum að ráða hjá hverjum þeir sitja 

en þá yfirleitt bara í nokkrar vikur í senn. Það hefur kosti og galla að leyfa 

vinum að sitja saman. Stundum  tala þeir of mikið og gleyma að læra. Aftur á 

móti geta þeir truflað enn meira, séu þeir aðskildir t.d. með því að vinka og 

jafnvel að ganga á milli eða kalla. 

 Flestir kennarar leyfa vinum að sitja saman öðru hverju og raða þá oft eftir 

viðfangsefni hverju sinni. Yngri nemendur þurfa oft stuðning frá sessunautunum 

og kemur yfirleitt vel saman við þá. Ef ætlunin er að hafa innlögn fyrir bekkinn í 

heild, ekki litla hópa, er best að raða borðunum þannig að tveir sitji saman hlið 

við hlið. Ef fram á að fara samvinnuverkefni er heppilegast að hafa fjögur borð 

saman. 

 Ef kennarar hafa innlögn á töflu eða nota hana til útskýringa þarf að gæta þess að 

nemendur sitji þannig að þeir sjái auðveldlega og áreynslulaust á hana, fái t.d. 

ekki hálsríg.  

 Flestir kennarar hafa ákveðna uppröðun í bekknum en breyta til eftir verkefnum 

og þörfum. Ef nemendur vinna saman að verkefnum mega þeir snúa borðunum 

saman. Það er einnig gert ef nemendur vinna verkefni sem krefjast þess að þeir 

gangi um og vinni í rýminu öllu.  

 Nemendur verða að geta gengið auðveldlega um stofuna til að nálgast það sem 

þeir þurfa. Áður en tíminn hefst þurfa kennarar að vera búnir að finna efnivið til 

verkefnisins svo allt sé tilbúið. 

 

3.1  Fyrstu vikurnar 

Í bók Charles (2008:45-47) segir Wong frá því hvernig eigi að vinna með nemendur 

fyrstu vikurnar í skólanum. 

 Mikilvægt er fyrir kennarann að vera vel skipulagður fyrstu dagana, hann verður 

að skipuleggja vel hverja mínútu 
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 Nemendur eiga að fá góð byrjunarverkefni í upphafi allra tíma. Koma þarf á 

heppilegum venjum og vinnureglum sem fyrst og kennarinn þarf að leggja 

áherslu á að læra nöfn nemendanna 

 Það mikilvægasta fyrstu dagana er að byggja upp öryggistilfinningu og 

samræma aðgerðir 

 Leggja þarf áherslu á kennslu og góða hegðun 

 Uppröðun í stofunni á að vera þannig að borðin snúi að kennaranum og því á 

ekki að breyta nema kennarinn hafi góða ástæðu. Allt á að vera vel skipulagt 

 Kennarinn þarf að hafa undirbúið stofuna vel og uppröðun í henni áður en 

nemendur mæta 

 Reglur, stundatafla og sjónrænt dagskipulag ætti að hanga á veggjum, a.m.k. 

vera sjáanlegt í stofunni  

 Kennarinn á að vera snyrtilega klæddur, fyrsta upplifun er mjög mikilvæg 

 Kennarinn þarf að standa þegar hann talar, nota stuttar og einfaldar setningar og 

tala mjúklega. Þegar leggja þarf áherslu á mál sitt, ætti alls ekki að nota fingur 

og benda eins og verið væri að skamma 

 Gott er að merkja snaga/fatahólf og borð með nöfnum nemenda og útskýra fyrir 

þeim hvernig það skuli notað. Best er að byrja að nota nöfn nemenda sem fyrst 

 Fyrsta daginn ætti kennarinn að mæta tímanlega til að sannfærast um að allt sé 

vel skipulagt 

 Vera þarf með einfalt byrjunarverkefni fyrir nemendur fyrsta daginn. Það á að 

vera skemmtilegt en samt hæfilega þungt svo nemendur fái góða tilfinningu fyrir 

fyrsta afrekinu. Nemendur sem upplifa erfiðleika í byrjun, eiga það til að þurfa 

áfram að kljást við vandræði og eiga erfitt í skólanum 

 Vertu fyrir utan stofuna og taktu á móti nemendum. Láttu þá mynda röð áður en 

þú hleypir þeim inn 
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Óskilvirkir kennarar byrja fyrsta skóladaginn á að leggja ákveðin viðfangsefni fyrir 

nemendurna og eyða svo því sem eftir er af skólaárinu í að hlaupa á eftir þeim. 

Skilvirkir kennarar nota mestan tíma fyrstu tveggja viknanna í að kenna nemendunum 

að fara eftir reglum og aðferðum sem gilda í skólastofunni. Eftir það eiga nemendur 

betra með námið og  hegða sér betur (Charles, 2008:48-49). 

 

 

3.2  Samskiptin fyrsta daginn 

Charles (2008:36) segir frá því hvernig kennarar geti notað fyrsta skóladaginn til að 

vinna að samstarfi við nemendur. Charles talar um mikilvægi þess að hafa 

sætaskipanina fyrsta daginn  þannig að nemendur sitji í hring og geti þannig náð 

augnsambandi. Gott er að brosa til nemenda þegar þeir mæta og horfa framan í þá og 

svo heilsa þeim og segja að þú sért ánægð að sjá þá og hlakkir til að vinna með þeim. 

Þegar komið er í stofuna skaltu heilsa nemendum og segja þeim að þú vonist til að allir 

kynnist fljótlega. Ef nemendur ráða við það er gott að láta þá vinna í pörum í fimm 

mínútur til að læra nöfn hvers annars. Gott er að láta nemendur skiptast á að kynna hvert 

annað og hjálpast þannig að við að læra nöfn og andlit. Á meðan er gott ráð að skoða 

nafnalistann, endurtaka nöfnin upphátt og spyrja hvort það sé rétt borið fram, ef einhver 

vafi leikur á því. Fyrir alla muni þarf að leggja nöfnin á minnið. Þegar nemendur hafa 

lokið við kynninguna á bekkjarfélögum sínum, skaltu kynna þig stuttlega, láta 

persónuleika þinn í ljós en ekki koma kjánalega fyrir. Á fyrsta eða öðrum degi er gott að 

segja nemendum af hverju þú ákvaðst að verða kennari og hvað þér líki best við starfið. 

 

3.3  Fyrstu fimm mínúturnar 

Þegar nemendur koma inn í skólastofuna er mjög mikilvægt að þeir fái hæfilega 

krefjandi byrjunarverkefni til að vinna sjálfstætt að. Wong álítur að með því sé hægt að 

koma í veg fyrir 90% hegðunarerfiðleika sem annars kæmu upp. Fyrstu mínúturnar hafa 

gríðarleg áhrif á framgang kennslustundarinnar. Nemendur verða alltaf að vita til hvers 

er ætlast af þeim.  
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   Á meðan nemendur vinna er gott að ganga um og fylgjast með. Ekki hafa neinn 

,,dauðan tíma“ í dagskipulaginu, sérstaklega til að byrja með. Það er betra að vera með 

of mikið skipulag en of lítið. (Charles, 2008:47). 

 

 

3.4  Að tengjast nemendum 

Að koma á samvinnu með nemendum í bekknum krefst þolinmæði og eftirfylgni. 

Sérstaklega fyrstu vikurnar með nýjum bekk. Þá fer alltaf mikill tími í að samstilla, 

prófa sig áfram, gera mistök og læra af reynslunni. Skólavistin er ný lífsreynsla fyrir 

börnin og þau verða að upplifa að öryggið frá heimilinu og leikskólanum haldist áfram í 

skólalífinu. Þau sem hafa fengið óskipta athygli heima fyrir verða að sætta sig við að 

vera orðin ,,einn af hópnum“ í skólanum og þurfi líka að sækjast eftir tíma og athygli 

hins fullorðna. Kennarar verða líka að sýna þessu skilning (Hayes, 2008:48). 

 

3.5  Meira um fyrstu skóladagana 

 Vertu með bekkjarstofuna tilbúna fyrir kennslu og hafðu hana hlýlega til 

móttöku nemenda 

 Skipulegðu bekkjarstofuna í samræmi við þá stefnu sem þú fylgir 

 Stattu við dyrnar og taktu á móti nemendum og heilsaðu þeim 

 Láttu nemendur setjast í sæti sem eru merkt þeim 

 Staðsettu þig í kennslustofunni nálægt nemendunum. Vandamálin verða 

hlutfallslega færri ef þú hefur hæfilega fjarlægð milli þín og nemendanna 

 Vertu alltaf með merkt á sama stað (á töflunni) hvaða verkefni eigi að gera svo 

nemendur geti byrjað þegar þeir koma inn í stofuna 

(Charles, 2008:49) 
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3.6  Fyrsta skólavikan 

 Þrjú mikilvægustu atriðin sem þú þarft að kenna fyrstu skólavikuna eru; agi, 

aðferðir/reglur og skipulag 

 Útskýrðu agaáætlun þína fyrir nemendum og virkjaðu hana strax 

 Útskýrðu aðferðir þínar og reglur og æfðu þangað til þær eru komnar í 

skipulagið og orðnar að venju 

(Charles, 2008:50) 

 

Aðferð  

Ég tók viðtal við Fríðu, kennara í grunnskóla.  Hún útskrifaðist sem grunnskólakennari 

fyrir sex árum, árið 2005. Hún hefur kennt 1. bekk í þrjú ár þannig að næsti vetur verður 

fjórða árið hennar sem umsjónarkennari hjá 1. bekk. Núna kennir hún 3. bekk en í 

honum eru nemendur sem hún hefur kennt frá því í 1. bekk. Áður en hún hóf 

grunnskólakennaranámið hafði  hún í mörg ár verið stuðningsfulltrúi í sérdeild fyrir 

börn með einhverfu. Síðan hún útskrifaðist sem grunnskólakennari hefur hún kennt     

1., 2. og 3. bekk. Ástæðan fyrir því að ég valdi að taka viðtal við hana er sú að ég hef 

verið nemi hjá henni í vettvangsnámi og finnst hún hafa mjög góðan aga á bekknum. 

Milli hennar og nemendanna finnst mér ríkja gagnkvæm virðing. Hún tekur því sem að 

höndum ber með jafnaðargeði, sýnir börnunum þolinmæði, skilning og hlýju og mætir 

hverjum nemanda þar sem hann er staddur. Ég tók viðtalið við hana í Sæmundarskóla í 

Grafarholti,  fimmtudaginn 24. febrúar 2011 og notaði ,,diktafón“. Síðan hlustaði ég á 

viðtalið og skráði þegar heim var komið. Að því loknu velti ég efninu betur fyrir mér og 

skipti viðtalinu í kafla eftir umræðuefni. Í viðtalinu spurði ég hana út í mörg og 

fjölbreytileg atriði sem við koma kennarastarfinu.  

Viðtalsrammann má sjá í fylgiskjali 1.  
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Niðurstöður 

Hérna segi ég frá niðurstöðum viðtalsins við Fríðu. Ég hef skipt því í flokka eftir 

mismunandi þáttum kennarastarfsins. 

 

Upplifun Fríðu á 1. bekk 

Í upphafi spurði ég Fríðu hvort henni fyndist vera mun erfiðara að halda aga í 1. bekk en 

öðrum bekkjum. 

Hún sagði að það gæti verið mjög erfitt þar sem krakkarnir væru vanir að vera svo 

frjálsir í leikskóla og þau hefðu lítið úthald, sérstaklega til að byrja með. Hún sagði að 

sér fyndist mikill ,,leikskólahávaði“ í nemendum til að byrja með og að það skipti 

sköpum að ná þessum hávaða niður, en þá þyrfti kennarinn líka að gæta þess að vera 

rólegur. 

Hún talaði um nauðsyn þess að brjóta upp tímana með fjölbreyttu verkefnavali og gæta 

þess að vera ekki heilan tíma í sama verkefninu þegar 1. bekkur ætti í hlut. Þá reyndist 

vel að brjóta upp með nýju verkefni eða jafnvel að leyfa þeim að standa upp og hreyfa 

sig.  

Þegar ég reyndi að fiska eftir því hvort hún hefði einhvern tíma verið við það að gefast 

upp þegar hún byrjaði að kenna 1. bekk sagðist hún oft hafa fengið köfnunartilfinningu. 

En hún kenndi því að miklu leyti um að hún hafði verið með mjög erfiðan bekk fyrsta 

árið. Hún hefði svo auðvitað ætlað að gera allt fyrir nemendurna svo hún vann nánast 

allan sólarhringinn og tók vinnuna með sér heim. Hún sagðist þó hafa lært af 

reynslunni, ráð sem dygðu og tókst þá að slaka á. Hún sá að hægt væri að ná 

markmiðum sínum þótt  maður ynni ekki allan sólarhringinn. Hún viðurkenndi þó að 

það væri mjög krefjandi að kenna 1. bekk strax að loknu námi. Þótt hún hafi aðeins sex 

ára reynslu, finnur hún gríðarlegan mun á öryggi sínu í allri framgöngu og nálgun í 

starfinu. Hún viðurkenndi einnig að það hefði strax verið léttara að kenna 1. bekk í 

annað sinn. Þótt það taki alltaf tíma að lesa í hópinn og kynnast honum, var það að hluta 

til auðveldara, m.a. vegna þess að hún var öruggari.  
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Ég stóðst ekki mátið og spurði um viðhorf hennar gagnvart staðhæfingunni sem ég 

heyrði þegar ég í fyrsta skipti kenndi 1. bekk ,, þú brosir ekki fyrr en eftir áramót“. 

Eins og við mátti búast fannst henni þetta fásinna: ,,Mér finnst það bara kjaftæði, ég vil 

ekki hugsa svoleiðis. Maður vill að börnunum líði vel í skólanum og maður á að vera 

góður við þau. Þau fá ekki að komast upp með neina vitleysu en maður er samt góður 

við þau. Þau vilja sum vera mikið í fanginu á manni þegar þau eru í fyrsta bekk. Það 

þarf að strjúka þeim og vera góð við þau“ (Fríða, 2011). 

 

Hvar skal byrja á haustin? 

Fríða lagði áherslu á mikilvægi þess að kennari hafi að mestu gengið frá allri 

skipulagningu á haustin.  

 Hún geymir alltaf alla hluti á ákveðnum stað og nemendur læra smám saman 

hvar þá er að finna. Þannig vill hún halda skipulaginu. Hún hefur sérstakan 

bakka þar sem nemendur eiga að skila heimaverkefnum og lestarbókum og sýnir 

þeim hann í upphafi svo að sú regla fari ekki á milli mála. Það einfaldar öll 

vinnubrögð að geta gengið beint að hlutunum. Á hverjum morgni skila 

nemendurnir heimalestrarbókum í bakkann.  

Fríða minnti einnig á mikilvægi þess að raða borðunum þannig að allir nemendurnir sjái  

framan í kennarann, að borðin snúi öll að honum.  

 Hún raðar borðunum alltaf þannig að þau snúi að henni svo nemendur horfi í átt 

til hennar og sjái vel á töfluna. Þegar nemendur 1. bekkjar hefja skólagöngu að 

hausti er hún alltaf búin að merkja borðin þeirra með þar til gerðum miðum og 

þeir finna sætið sitt sjálfir. Hún gætir þess vandlega að raða ekki eftir kynjum 

heldur leggur hún áherslu á það frá upphafi að allir venjist því að sitja hjá 

hverjum sem er. Nemendur kvarta ekki ef þeir venjast þessu frá byrjun. 

,,Auðvitað langar þá oft að sitja hjá vinum sínum og þá leyfi ég þeim það svona 

öðru hverju“. 

Nemendur sem þurfa meiri aðstoð, hvar sitja þeir? 
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 Fríða reynir að hafa þá sem næst sér. En hún segir að það fari algjörlega eftir 

hópnum hverju sinni, hvernig hún raði. Það er ekki sanngjarnt fyrir þann sem 

stendur sig vel og er duglegur að þurfa alltaf að sitja hjá þeim sem þurfi mikla 

aðstoð, séu erfiðir eða pirrandi eða jafnvel með hávaða. Það er ekki réttlátt að 

þurfa stanslaust að hjálpa  öðrum. Stundum lætur hún nokkra nemendur sem eru 

slakir í námi sitja saman en oftast er hópurinn blandaður. Hún lætur nemendurna 

nokkuð oft skipta um sæti, alla vega einu sinni í mánuði og velur þá sjálf hverjir 

sitji saman. Stundum leyfir hún nemendunum að bera fram óskir um einhverja 

þrjá sem þá langar að sitja hjá. Hún  reynir svo að koma til móts við þá með því 

að leyfa þeim alla vega að sitja hjá einum þeirra, en þetta á bara við þegar 

borðunum er raðað fjórum saman. Slík ráðstöfun gildir þó bara í eina viku en þá 

er aftur skipt. 

 

Á að hefja kennslu á reglum eða stöfum? 

Hvað leggur þú áherslu á að þau læri fyrst, alveg í byrjun? 

Fríða leggur áherslu á að nemendur læri að rétta upp hönd þegar þau þurfa aðstoð og 

hlusta á kennarann þegar hann talar. Það er mjög mikilvægt að nemendur skilji strax, að 

þeir tali ekki þegar kennarinn talar og að kennarinn muni heldur ekki byrja að tala á 

meðan nemendur eru enn að tala, fyrst verði að fást þögn. Ekki láta nemendur komast 

upp með að kalla á kennarann. Ef einhver kallar ætti að fara til þess nemanda sem er 

með upprétta hönd, benda á og minna á regluna, t.d. ,,manstu hvernig við ætlum að hafa 

þetta? Gunnar rétti upp höndina“. Ef við bendum þeim á regluna og komum henni í orð, 

gengur þetta vel. Allt er þetta mikil vinna og tekur langan tíma. Þetta lærist ekki á 

nokkrum vikum, heldur getur tekið næstum allan veturinn. Í skólanum hjá Fríðu eru 

notuð PBS - merki til að biðja um þögn. Þá er klappað tvisvar og hönd rétt upp. Þetta 

virkar vel hjá 1. bekk, en líka á stóra hópa. Að nota inni röddina og tala lágt er líka 

snjallt ráð. Þetta allt er mikilvægt til að byrja með. 

Fríða leggur áherslu á að nýta fyrstu dagana til að kynnast nemendunum, ekki til að 

hefja þunga bókavinnu. Það getur verið snjallt að fara t.d. í nafnaleiki með þeim eða 

aðra leiki. Nemendur þurfa líka að merkja ýmislegt s.s. umsjónarmannaspjöld. Á fyrstu 
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dögunum er líka lögð áhersla á föndur og hópefli svo nemendur kynnist aðeins og 

blandist sem hópur. En svo vilja nemendurnir fljótlega fara að læra eitthvað, þau eru svo 

spennt að byrja í skóla. Þess vegna byrjar Fríða fljótlega með stafainnlögn, sem í hennar 

skóla er samkvæmt bókinni Það er leikur að læra. Nemendurnir eru svo spenntir að fara 

að læra að kennarinn þarf að sinna hvoru tveggja, aðlöguninni og bóknáminu. 

 

Um aga og bekkjarstjórnun 

Eins og áður sagði er notuð PBS - aðferð til að fá þögn í bekkinn. Kennarinn klappar þá 

tvisvar og réttir svo upp hönd. Fríða útskýrir þetta betur. Nemendurnir vita að þegar þeir 

hafa rétt upp hönd, eigi þeir að loka munninum. Þeir eru mjög duglegir að læra þessa 

aðferð og fara eftir henni. Þegar kennarinn klappar tvisvar og réttir svo upp hönd, eiga 

nemendurnir að gera það sama. Með því að rétta upp höndina hefur þú lofað að hafa 

munninn lokaðan, það er samkomulagið. Stundum þarf að gera þetta oftar en einu sinni 

og séu þá enn einhverjir sem ekki kunna aðferðina þurfa hinir að sýna þeim. Allir verða 

að kunna þetta kerfi og yfirleitt gagnast það mjög vel hjá yngstu krökkunum. 

 

Ólíkir einstaklingar 

Nemendur eru ekki allir steyptir í sama mót svo mig langar að vita hvernig Fríðu gengur 

að ná til allra nemendanna. Hvernig gengur þér að ná til ,,erfiðu“ einstaklinganna? Þú 

þarft að halda stjórn á öllum bekknum en ef til vill eru þar fáeinir sem trufla aðra, finnst 

þér ekki erfitt að leysa það? 

 Þegar Fríða kennir bekk sem í eru frekar ,,erfiðir“ einstaklingar notar hún oft 

klukku eða tímaramma til að brjóta upp tímana í styttri lotur.  

Hún var t.d. með nemanda sem var sérstaklega erfiður og með lítið úthald. Hún vissi að 

hann hafði mikinn áhuga á dýrum og tók því til fyrir hann litabók, bæði með myndum 

og auðum síðum. Þau gerðu samning um að hann gerði eitt skólaverkefni og fengi svo 

litabókina. Hún brýtur tímana oft upp, jafnvel bara vegna eins nemanda. Venjulega er 

þetta tímabundin ráðstöfun meðan hann eykur úthaldið. Smám saman lengir hún svo 

tímann sem fer í verkefnavinnu án þess þó að nemendur átti sig endilega á því. Fríða 
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hefur líka fengið leyfi til að senda til skólarita, nemanda sem ekki gat setið kyrr. Þá fær 

hann að hafa með sér eina bók eða eitthvað þess háttar. 

 Fríða hefur einnig notað umbunarbækur. Þá skiptir hún kennslustundunum upp 

og nemandi getur fengið eina stjörnu eða einn límmiða fyrir hvert tímabil. 

,,Árangur þessa kerfis hefur verið ótrúlega góður og nemendurnir eru sáttir“ segir Fríða. 

Hún hefur aðallega notað umbunarbækurnar fyrir nemendur sem hafa truflandi áhrif í 

tímum. Í þeim tilvikum er ákveðið hvað skuli taka fyrir og áhersla lögð á eitt atriði í 

einu, t.d. bara að hætt að lemja aðra eða þá bara að vera almennt ,,góður“. Reyna verður 

að komast hjá því að nota ,,ekki“ reglur. Kennarinn á frekar að bera fram óskir um 

æskilega hegðun en frábiðja þá óæskilegu. Útskýrt er vel fyrir nemandanum hvað hann 

þurfi að æfa og fyrir hvað hann geti fengið umbun; límmiða eða stjörnu stimpil. Þessar 

bækur hafa sannarlega verið þarfaþing hjá Fríðu og hefur hún haft þær í ýmsum 

útgáfum. Kennarinn metur sjálfur m.t.t. nemandans hvernig hann setur umbunarbókina 

upp, t.d. hvort hægt sé að fá einn eða fleiri stimpla yfir daginn. Það gildir nefnilega ekki 

það sama um alla einstaklinga í misleitum nemendahópi.  Sýnishorn af umbunarbók má 

sjá í fylgiskjali 2. 

 

Námserfiðleikar 

 Það er mikilvægt að hafa einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með 

námserfiðleika. 

Sumir nemendur stríða við námserfiðleika. Fríða undirstrikar mikilvægi þess að kennari 

geri sér grein fyrir því hvort nemendur ráði við verkefnin. Geri þeir það ekki, geta þeir 

orðið  órólegir og kvíðnir. Kanna verður þá hvort verkefnin geti verið of erfið eða hvort 

veita þurfi nemendunum meiri aðstoð. Einstaklingsnámskrár eru mikilvægar fyrir suma 

nemendur og  sérkennarar aðstoða yfirleitt við gerð þeirra þegar þörf krefur. Þá er 

fyrirfram ákveðið hvað  viðkomandi nemandi þurfi að leggja áherslu þann veturinn. Í 

íslensku gæti t.d. áherslan verið að kenna honum einungis að lesa. Mikilvægt er að láta 

foreldra vita stöðuna; að nemandinn  verði að ná grunninum svo hann geti haldið áfram 

að læra.  
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Aftur á móti þarf líka að gæta vel að nemendum sem eru duglegri en meðaltalið, að þeir 

fái líka verkefni við hæfi. Stundum þarf að útbúa aukabækur fyrir þessa nemendur en 

það veltur algjörlega á kennaranum hvað hann kýs að leggja til. Aðalatriðið er að það 

má alls ekki gleyma þeim nemendum sem eru yfir meðallagi.  

Foreldrasamstarf 

Fríða talar um mikilvægi þess að foreldra fái að fylgjast vel með öllu skólastarfinu frá 

upphafi og að það sé allt vel útskýrt fyrir þeim. Samskipti við foreldra hafa gífurlega 

mikla þýðingu. Það á að láta foreldra vita, hvort sem vel gengur eða miður vel. Þegar 

kennari á erindi við foreldri er nauðsynlegt að hringja í það, ekki nægir að senda barra 

tölvupóst. Foreldrar verða að fá að ,,heyra“ góða umsögn um barnið sitt. Þannig heyri 

börnin líka að talað sé jákvætt um skólann heima, kemur jákvætt í skólann og með 

jákvæða mynd af honum. Fríða hringir í foreldra ef eitthvað bjátar á en líka vilji hún 

hrósa barninu. Fyrst leggur hún áherslu á að kynnast nemendunum en hringir svo í 

foreldrana til að tengjast þeim. Í skólanum hjá Fríðu er unnið eftir PBS - kerfi. Þá er 

unnið út frá því að fyrst þurfi að leggja inn, áður en hægt sé að taka út. Þá er átt við að 

gott sé að hafa þegar haft samband við foreldri og talað á jákvæðum nótum og um 

velgengni áður en hugsanlega þurfi að hafa samband vegna ,,erfiðleika eða vandamála“. 

 

Ráð fyrir nýútskrifaðan grunnskólakennara 

Að lokum spurði ég Fríðu hvort hún ætti nokkur góð ráð fyrir ný útskrifaðan 

grunnskólakennara. Hennar góðu punkta læt ég fylgja hér: 

 Ekki gefast upp - þetta verður auðveldara 

 Til þess að halda aga skiptir máli að hafa gott skipulag í skólastofunni og alla 

hluti á sínum stað svo nemendur viti hvar alla hluti sé að finna 

 Skýrar reglur um aðferðir og hvað sé leyfilegt 

 Hafið ákveðinn ramma sem má þó e.t.v. rýmka aðeins síðar. Í upphafi þurfa 

nemendur að hafa skýrt afmarkaðan ramma. Fastsetjið reglur og aðhald. Ekki á 
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að fara á milli mála hvað sé leyfilegt og að svona sé samskiptunum einfaldlega 

háttað í skólanum 

 Jafnt og þétt þarf að leggja inn reglur og kenna þær. Kennarinn verður að vera 

sjálfum sér samkvæmur, bæði hann og nemendurnir verða að fara að þeim 

reglum sem settar hafa verið. Fari kennari t.d. alltaf til barns sem kallar, lærir 

það ekki regluna um að rétta upp hönd til að fá aðstoð 

Samantekt 

Eins og fram kemur í svörum Fríðu, hefur hún öðlast mikið öryggi í starfi, sem virðist 

hafa aukist smám saman fyrstu árin. Hún hefur prófað sig áfram og þróað hugmyndir 

sínar eftir því sem hún hefur fundið aðferðir sem gagnast fyrir hvern og einn. Hún er 

komin með sína föstu uppröðun í skólastofunni, veit hvar hún vill geyma hlutina og 

hvernig hegðun hún líður. Hún er í raun búin að finna út hvernig kennari hún er og 

hvernig hún vill hafa hlutina. 

 

Umræða 

Það sem fram kemur í fræðibókunum samræmist að mestu leyti því sem, viðmælandi 

minn, Fríða, hafði til málanna að leggja. Hayes, Charles, Spraque og Fríða voru 

sammála um mikilvægi góðs undirbúnings skólastofunnar, áður en nemendur mæta í 

skólann. Kennarinn þarf ekki bara að hafa ákveðið uppröðun borðanna, hann þarf að 

vera búinn að því. 

   Einnig eru Fríða og Spraque sammála um að kennarinn verði frá upphafi að hafa 

reglur á hreinu; hvaða hegðun hann sættir sig við og hvað sé óleyfilegt. Kennarinn sér 

til þess að nemendur viti hvaða reglur gildi og að farið sé eftir þeim. Þær eiga að vera 

stuttorðar og einfaldar. Spraque mælir með umbunarkerfi til að hjálpa nemendum sem 

eiga erfitt með að fylgja ákveðnum væntingum. Svipað kerfi notar Fríða við nemendur 

sem þurfa aðstoð við að læra að fara eftir ákveðnum reglum. Fríða notar umbunarbækur 

sem hún hannar fyrir sérhvern nemanda eftir þörfum og viðfangsefni. 
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Fríða og Ewing eru sammála um jafn ríka nauðsyn þess að kenna nemendum að hegða 

sér, einfaldlega að vera í skóla, og að kenna þeim lestur og aðrar skyldugreinar. Þau eru 

einnig sammála um að öll hegðun sem nemandi sýnir eigi sér skýringu eða ástæðu. Oft 

er erfitt að átta sig á ástæðum hegðunarinnar, en alltaf eru þær þó einhvers staðar faldar. 

Einnig eru þau sammála um mikilvægi þess að ná augnsambandi við nemendur, að þeir 

sitji þannig að kennarinn sjái framan í alla. 

Hayes og Fríða tala bæði um mikilvægi þess að leyfa foreldrum að fylgjast með. 

Reyndar lögðu flestir áherslu á mikilvægi foreldrasamvinnu en ég vísaði einungis í 

heimild frá Hayes. 

 

Edda og Hayes eru sammála um að kennarar þurfi að vera opnir fyrir því að læra af 

reynslunni og finna út af hverju ein aðferð hentar betur en önnur. Það sé nauðsynlegt að 

læra af reynslu sinni svo hægt sé að bæta sig í starfi. 

Spraque bendir á að hafa myndir á veggjum sem hvetji til náms og stundatöfluna 

sýnilega í stofunni. Það kom að vísu ekki fram í viðtalinu við Fríðu en ég veit að hún 

hagar því þannig.  

Í fylgiskjali 3 eru myndir sem Fríða hefur á veggjum hjá sér til að móta og ýta undir 

jákvætt námsumhverfi. 
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Lokaorð 

Kennarastarfið er eins og fram hefur komið ábyrgðarmikið starf og ekki á margra færi 

að gegna því án undirbúnings. Starfið krefst mikils undirbúnings og sjálfsskoðunar, sem 

skiptir sköpum fyrir velgengni kennarans. Kennarar þurfa að skipuleggja sig vel og vera 

búnir að setja það niður fyrir sig til hvers þeir ætlist af nemendum og hvaða reglur þeir 

vilji að gildi. Til þess að geta gert kröfur til nemenda þurfa kennarar að hafa fastmótaða 

stefnu. Það reynir oft á þolinmæðina að útskýra hana vel fyrir nemendum en ekki er 

hægt að ætlast til þess að nemendur 1. bekkjar viti hvernig eigi að hegða sér í skóla eða 

hvers kennarinn væntir. Móttaka nemenda í 1. bekk og kennsluaðferðir skipta eiginlega 

öllu máli. Ég hef lært mikið um kennarastarfið af vinnunni við þessa ritgerð. 

Aðaláherslu hef ég lagt á skipulag fyrir komu nemenda og með hvaða hætti sé best að 

undirbúa sig til að ná sem bestum tökum á bekknum. Ég hef fengið svör við flestum 

spurningunum um það hvernig ég geti orðið góður kennari     1. bekkjar. Ég vil vera 

kennari sem undirbýr sig vel svo tíminn nýtist sem best, kennari sem lætur nemendur 

vita til hvers hann ætlast af þeim og sýnir nemendum sínum áhuga og virðingu. Sem 

kennari verð ég að hafa skýra sýn á væntingar mínar til nemendanna svo ég geti látið 

þær uppi og hjálpað þeim að gera sitt besta. Ég vil sem sagt vera kennari sem sinnir 

kennslunni vel, tekur vel á móti nemendum og sýnir þeim skilning og þolinmæði. Ég 

hef kafað í ýmsar fræðibækur til að komast að því hvernig eigi að undirbúa sig og 

hvernig eigi að kenna. Ég er orðin mjög svo spennt að fara að kenna 1.bekk aftur og 

gera betur en áður. Nú er ég líka fullviss um að ég standi mig mun betur gagnvart 

nemendum. Ég geri mér betri grein fyrir þörf nemendanna fyrir að fá tækifæri til að læra 

reglurnar og fá hvatningu. Fríða, kennarinn sem ég tók viðtalið við, svaraði líka 

mörgum spurningum mínum um leiðir til að aðstoða þá nemendur sem eiga erfitt með 

að tileinka sér öll þessi nýju atriði. Ég hef trú á að ég geti mætt kröfum 1. bekkjar 

kennslu og aðstoðað nemendur og hjálpað þeim við ,,að læra að vera í skóla“. Ég hlakka 

til að takast á við það verkefni að fá að nýta mér þessa nýju þekkingu í starfi í 

skólastofunni. 

Eftir að hafa unnið þessa ritgerð og séð hvað kennarinn og skipulag hans skipta miklu 

máli, vildi ég hvetja alla kennara til að skoða vel starfshætti sína. Ég ítreka mikilvægi 

góðs skipulags áður en kennsla hefst, svo sem mest verði úr tímanum og hægt sé að 

koma efninu eins skiljanlega frá sér og kostur er. Það er ekki vænlegt að reyna að kenna 
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öðrum það sem maður kann ekki vel sjálfur. Það ætla sér líklega allir að verða góðir 

kennarar en það gerist ekki sjálfkrafa heldur kostar það vinnu og einbeitni. Eiginleikar 

góðs kennara nást vísast ekki  strax á fyrsta ári heldur þarf að prófa sig áfram og læra af 

reynslunni. Kennarar þurfa að vera  áhugasamir um endurmenntun svo þeir bæti sig en 

staðni ekki í starfi. Fjölbreytni þarf að viðhafa í kennslu til þess að fanga áhuga sem 

flestra nemenda og halda þeim við efnið. Það er að sjálfsögðu mikilvægt að koma vel 

fram við nemendur og ávinna sér traust þeirra, en auk þess þarf að gæta þess að upplýsa 

foreldra reglulega svo þeir finni einnig til trausts á kennaranum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 3. maí 2011 

 

__________________________ 

Karen Sóley Jóhannsdóttir 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

Viðtalsrammi 

 

Hvað hefur þú margra ára reynslu af kennslu 1. bekkjar? 

 

Hversu mikla starfsreynslu hefur þú af grunnskólakennslu? 

 

Hversu lengi hefur þú kennt í grunnskóla frá því að þú útskrifaðist sem 

grunnskólakennari? 

 

Finnst þér erfitt að halda aga í 1. bekk? 

 

Hvað finnst þér þú þurfa að nota lengi þá aðferð að brjóta daginn upp í smærri einingar 

– í hve marga mánuði? 

 

Hvað leggur þú áherslu á að börnin læri fyrst - alveg í byrjun? 

 

Þarftu að nota misjafnar aðferðir eftir hópum eða getur þú alltaf notað þær sömu? 

 

Hvernig gengur þér að ná til erfiðra einstaklinga? Finnst þér ekki erfitt að hafa stjórn á 

öllum bekknum þegar einn eða fleiri hafa mjög truflandi áhrif? 
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Hvað með einstaklinga sem trufla kennslu og geta jafnvel ekki gengið um bekkinn án 

þess að lemja nokkra í leiðinni? 

 

Hvernig gengur þér að mæta ólíkum þörfum nemenda? Tekst þér vel að finna verkefni 

fyrir þá sem þurfa þyngri eða léttari verkefni, samtímis og þú þarft að halda áfram með 

heildina? 

 

Fékkstu einhvern tíma uppgjafartilfinningu, fyrsta veturinn sem þú kenndir 1. bekk? 

 

Hvað með þá sem lengra eru komnir og fá aukabækur vegna dugnaðar, verða þeir alltaf 

með aðrar bækur? 

 

Fannst þér auðveldara að halda aga þegar þú kenndir 1. bekk öðru sinni? Gagnaðist þér 

reynslan frá fyrra ári eða lendir maður e.t.v. alltaf á byrjunarreit með fyrsta bekk, af því 

að þar eru alltaf nýir nemendur - nýr hópur? 

 

Hversu oft hringir þú í foreldra nemenda þinna? 

 

Hefur þér fundist að kennurum yngsta stigs finnist almennt erfiðara að sinna 1. bekk en 

öðrum bekkjum? 

 

Hvað segir þú um viðhorfið ,,þú brosir ekki fyrr en eftir áramót“? 
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Ég tók eftir því þegar ég var að kenna að sumir kennarar mæltu með því að vera með 

,,mörkin“ á hreinu og að ekki ætti að hleypa börnunum of nálægt sér. Börnin ættu ekki 

að knúsa kennarann sinn, því það þyrftu að vera ákveðin mörk. Hvað finnst þér um það? 

Nærðu að koma einhverju kennsluefni að í haustbyrjun eða fara dagarnir í að kenna 

reglur? 

 

Hvaða uppröðun í kennslustofu heldur þú að sé heppilegust hjá nemendum 1. bekkjar 

þegar þeir byrja? 

 

Hvaða aðferð notar þú til að fá þögn í bekknum? 

 

Finnst þér lengd skóladagsins skipta máli? Finnst þér nemendur erfiðari eða stilltari 

fyrri hluta dags? 

 

Er eitthvert sérstakt ráð sem þú myndir vilja gefa nýútskrifuðum grunnskólakennara 

varðandi aga og bekkjarstjórnun 1. bekkjar ? 

 

Hvernig tekur þú á hegðun barns sem ítrekað truflar kennsluna, en þér hefur ekki gefist 

tími til að útbúa umbunarbók? Tekur þú barnið úr aðstæðunum eða? 

 

Á hvaða tíma dags nærðu að láta 1. bekkjar nemendur lesa fyrir þig?  

 

Þegar þú skipuleggur skólastofuna á haustin, hefur þú þá alltaf með sömu uppröðun eða 

breytir þú eftir bekkjum? 
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Hvaða daga fara nemendur með verkefni til heimavinnu og á hvaða dögum eiga þeir að 

skila þeim? 

 

Hvaða reglur gilda þegar krakkarnir ganga inn í skólastofuna og þegar þau fara heim í 

lok skóladags? 

 

Af hverju valdir þú að kveðja með handabandi? 

 

Hefur þú einhver merki sem þú festir á töfluna sem segja nemendum hvenær eigi að 

vera þögn og hvenær megi tala saman og hjálpast að? 

 

Hvernig gengur þegar nemendur skipta milli verkefna? Er þá alveg þögn? 

 

Þú reynir að hafa þá nemendur nálægt þér sem þurfa meiri aðstoð. Hvað ef margir 

erfiðir einstaklingar eru í bekknum og þú nærð ekki hafa þá alla við borðið þitt. Hefurðu 

þá slakari nemendurna alla saman eða reynirðu að dreifa þeim og hafa slakan nemanda 

hjá sterkum? 

 

Eftir hverju ferðu þegar þú raðar nemendum sem þú þekkir ekkert, í sæti á haustin? 
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Mánudagur 

      

          

   

 ____________________ 

 

Þriðjudagur 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

Ég ætla að vinna vel í tímum 

 

________________ 

        ________________ 
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Miðvikudagur 

 

 

 

___________________ 

Fimmtudagur 

 

 

 

 

 

___________________ 

                      

Föstudagur 

 

 

 

   ____________________ 

Fyrir hvern tíma get ég fengið einn stimpil 

Ef ég fæ 2 stimpla á dag, fæ ég límmiða  

 í lok skóladags. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   



Fylgiskjal 3 

Jákvætt námsumhverfi 
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