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Ágrip 

 
Þessi greinagerð fjallar um uppeldisaðferð, sem greinir sig frá og er í andstöðu við 

atferlismótandi aðferðir í uppeldi sem mótast hafa út frá tilraunum við skilyrðingar og 

áhuga á ytri stýringu.  

Aðferðin sem hér er til umfjöllunar nefnist Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga. 

Aðalmarkmið hennar er að ýta undir sjálfsaga og sjálfsstjórn barna með því að skapa 

aðstæður fyrir barnið til að læra af mistökum sem það gerir í samskiptum við aðra, því 

gengið er út frá þeirri grundvallarhugmynd að enginn geti í raun stjórnað öðrum – 

aðeins sjálfum sér. Hún þjálfar börn í að  skynja og greina frá tilfinningum og líðan og 

gera sér grein fyrir helstu þörfum sínum og einnig hvað þeim finnst mikilvægast.  

Börnin læra af mistökum sínum og læra að koma með lausnir í samvinnu við kennara 

sína. Tenging er á milli leikskólastarfsins og Uppeldis til ábyrgðar.  Sjálfsskoðun og 

sjálfsmat er lykilþáttur í aðferðinni og því er mikilvægt að byrja á sjálfsskoðun 

starfsmanna skólans áður en haldið er í vinnu með börnum. Handbókin fjallar um 

hvernig starfsfólk leikskóla getur nýtt sér aðferðina í vinnu sinni með börnum. 

Markmiðin með greinagerðinni er að kynnast helstu þáttum uppbyggingar og að 

rökstyðja hvers vegna Uppeldi til ábyrgðar er vænleg starfsaðferð í leikskóla. 

Í aðalnámskrá leikskóla er m.a lögð áhersla á að í leikskóla séu vinnubrögð lýðræðisleg, 

stutt sé við sjálfstæði og tilfinningaþroska barna. Að styðjast við aðferðir Uppeldis til 

ábyrgðar er vænleg leið til þess að mæta þessum og fleiri markmiðum Aðalnámskrár 

leikskóla. 
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Formáli 
Ég valdi að gera lokaverkefnið mitt um Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga í 

leikskólum. Meginástæðan fyrir því er sú að ég vinn í leikskóla sem er að innleiða 

aðferðina einnig hef ég farið á námskeið bæði hér á landi og í Minneapolis. Mér finnst 

mikið til hugmyndafræðinnar koma og hefur hún svo sannarlega sett sinn lit á 

skólastarfið hér á landi. Það skiptir máli hvernig við komum fram við aðra. Mikilvægt 

er að styðja börn í því að koma vel fram, að þau geti haft áhrif á eigið umhverfi og stutt 

sé við sjálfstæði þeirra og áhersla sé lögð á tilfinningalegan þátt í námi barna. Einn 

mikilvægasti þátturinn í Uppeldi til ábyrgðar er sjálfskoðun starfsfólks og að skoðað sé  

hvernig komið er fram við börnin. Hvort talað sé við þau af virðingu og tekið tillit til 

þess hvort þau hafi eitthvað til málanna að leggja. Einnig skoðað hvort stjórnin sé tekin 

alfarið frá þeim eða hvort þau fái tækifæri til að taka þátt í stjórnun með starfsfólki. 

Ennfremur hvort starfsfólk taki tillit til þess hve ólíkar þarfir barnanna í hópnum eru, 

eða hvort reynt sé að steypa öll börnin í sama mótið. 

Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga hefur það markmið að ýta undir sjálfsstjórn 

og ábyrgðarkennd barna og unglinga. Hún þjálfar börn og unglinga í því að átta sig á 

þörfum sínum og fá þau til þess að tjá tilfinningar sínar, en jafnframt að setja sig í spor 

annarra. Slík aðferð kennir þeim sjálfsstjórn, sjálfsaga, gerir þeim kleift að læra af 

mistökum sjálfs síns og annarra og koma með og íhuga lausnir í samvinnu við 

starfsfólk.  Slík uppeldisaðferð getur jafnframt stutt starfsfólk í starfi sínu og hjálpað 

þeim að móta ákveðna stefnu í samskipta og aga málum.  

Greinagerðin og handbókin er lokaverkefni mitt til B.E.-d prófs við Háskóla Íslands.  

Ég vil þakka Kristínu og Magna fyrir góða og lærdómsríka leiðsögn. 
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Hugmyndafræði og frumkvöðull 
Hugmyndarfræðin að baki Uppeldi til ábyrgðar - uppbyggingu sjálfssaga er að verða 

algengari í skólum hér á landi. Hugmyndafræðin byggist á því að efla og ýta undir 

sjálfsstjórn og ábyrgðarkennd barna eins og áður segir. Vinnuaðferðir tengdar uppeldi 

til ábyrgðar eru notaðar til þess að styðja og styrkja starfsmenn í að móta skýra stefnu  

varðandi agamál og samskipti. Börnum er kennd sjálfsstjórn og sjálfsagi og eru þau 

hvött til að læra af mistökum sínum og nýta sér þau til breyttrar hegðunar.  

 Frumkvöðull aðferðarinnar er hin kanadíska Diane Gossen og hefur hún unnið 

með kennurum víða um heim í yfir tuttugu ár í að þróa aðferðir í agamálum. Hún hefur 

þróað aðferðir sínar út frá hugmyndum Dr. William Glasser geðlæknis um 

sjálfsstjórnarkenningu (Control Theory) hans og gæðaskólann (The Quality School 

Movement). Einnig styðst Gossen við hugmyndir Eric Jensen á rannsóknum á 

heilastarfssemi. Gossen sækir líka rök til Alfie Kohn og hefur meðal annars ritað um 

neikvæð áhrif umbunar. Diane Gossen vísar í rannsóknir á fornum aðferðum 

frumbyggja Ameríku við barnauppeldi og enduruppeldi brotamanna (Guðlaug Edda 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Jensen hefur skrifað mikið um nám byggt 

á heilarannsóknum. Hann segir að börnum sem er refsað, ógnað eða mútað með 

verðlaunum séu ekki líkleg til þess að ná góðum árangri þar sem þau séu undir álagi og 

geti því ekki einbeitt sér. Í framheila fer fram rökræn hugsun eins og áætlunargerð, 

skipulag og þrautalausnir. Þegar barn upplifir ógnun getur það ekki virkjað þennan hluta 

heilans og á því erfitt með að vinna úr upplýsingum og nýta sér þær til náms. 

Samkvæmt hugmyndum Jensen er áhersla á að aðlaga skólastarfið að þörfum barna til 

náms (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, 2007: 23). Samkvæmt Kohn þá hefur hann ekki 

áhyggjur af verðlaunum heldur hvernig þau eru notuð. Það er rangt að taka það sem 

börn langar í eða það sem þau þarfnast og stjórna þeim með því. Sú leið dregur úr 

sjálfstæði og áhuga þeirra. Kohn segir að ytri þættir eins og umbun og refsing dragi úr 

eðlislægum námsáhuga barna og missi sjónar á gildi náms þeirra (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir, 2007: 23). 
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Grunnþarfirnar 
Samkvæmt Glasser höfum við öll fjórar sálrænar þarfir og ef okkur tekst ekki að 

uppfylla þær upplifum við neikvæðar tilfinningar eins og gremju, ótta eða leiða. Þessar 

grunnþarfir eru ást og umhyggja, eigið áhrifavald, frelsi, gleði og ánægja. Við verðum 

að uppfylla þarfinar til þess að vera hamingjusöm. Stundum er þessu líkt við dekkin 

undir bínum, en það er ekki nóg að hafa mikið loft í einu dekki og lítið í hinum. Það 

verður að vera jafnvægi á milli (Sigríður Guðmundsdóttir, 2006: 51). Samkvæmt 

rannsókn sem gerð var í leikskólum um Uppbyggingarstefnuna ( nafn sem einnig hefur 

verið notað um aðferðina) sem Sigríður Guðmundsdóttir sálfræðingur vitnar í í 

tímaritinu Uppeldi kom fram að leikskólastarfsfólk sem starfar í anda Uppeldis til 

ábyrgðar finnist samskipti vera jákvæð hjá börnum og fullorðnum og það hjálpaði 

börnum að þróa félagshæfni sína. Annað atriði sem er ekki síður mikilvægt er að 

starfsfólk er meðvitaðra um eigin viðhorf og framkomu gagnvart börnum sem það 

vinnur með (Sigríður Guðmundsdóttir, 2006: 51). 

Gossen segir að allt sem við gerum – öll hegðun þjóni tilgangi og er þetta ein af 

grundvallarsetningum Glassers. Það hvernig við hugsum, hvað við gerum, þær 

tilfinningar sem vakna. Tilgangurinn er að sinna þörfum. Öll erum við fædd með 

líffræðilega þörf til þess að komast af, að finnast við vera örugg. Einnig höfum við 

fjórar aðrar sálrænar þarfir: 

• Þörf fyrir Ást og umhyggju - Tilheyra öðrum, elska og þykja vænt um, vinátta.  

• Þörf fyrir Eigið áhrifavald - Fá viðurkenningu, færni, hæfni.  

• Þörf fyrir Frelsi - Valmöguleikar, sjálfstæði, sjálfsstjórn.  

• Þörf fyrir Gleði og ánægju - Hlátur, skemmtun, lærdómur, sköpun.  

 

Börn hafa mismunandi samsetningu eða styrkleika grunnþarfanna. Börn sem hafa sterka 

umhyggjuþörf þurfa mikið að fá knús eru félagslynd og meðfærileg, þau hafa 

tilhneigingu til þess að tilheyra vinahópi. Börn með sterka frelsisþörf þurfa að fá fleiri 

en einn valkost, þeim finnst ekki gaman að sitja kyrr, þau breyta verkefnum til þess að 

gera þau áhugaverðari. Börn sem hafa sterk áhrifavöld hafa þörf fyrir að beita áhrifum 

sínum, þeim líður illa að hafa ekki neina stjórn.  

Börn með mikla gleðiþörf er auðvelt að þekkja, því þau eru hrókur alls fagnaðar og 

njóta þess að taka þátt í gleðinni. Þau eru gamansöm og stríðin (Gossen, 2008: 33-37). 
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Sjálfsstjórnarkenning 
Sjálfstjórnarkenningin (Control Theory) er oftast kennd við William Glasser, samkvæmt 

henni getur þú ekki stjórnað öðrum, þú getur aðeins stjórnað sjálfum þér. En samt sem 

áður reynum við til hins ítrasta að stjórna öðrum. Markmið agastjórnunar í uppbyggingu 

er að fjarlægast umbun og refsingu og kenna börnum að mæta þörfum sínum á ábyrgan 

og sanngjarnan hátt (Gossen, 2002: 37).  

Uppbygging og stjórnun 
Samkvæmt Gossen getur uppbygging falið í sér einhvers konar endurgjald, og er það 

aukaatriði í lækningarferlinu sem þarf að eiga upptök sín innra með manni. Sönn 

lækning á sér stað þegar einstaklingur þráir breytingu til batnaðar. Áherslan er ekki 

einungis að bæta megi brotaþolanum skaðann, heldur hvernig sá brotlegi geti bætt fyrir 

mistök sín, orðið betri manneskja og gefið af sér þá góðvild sem aðrir hafa sýnt honum 

(Gossen, 2006: 71-72). Því telur Gossen að fimmta aðferðin uppbyggingarstjórnun sé 

álitlegasta aðferð til stjórnunar.  

Fimm aðferðir stjórnunar samkvæmt Glasser: 

1. Refsing 

2. Vekja sekarkennd 

3. Fortölur og gylliboð 

4. Reglufesta 

5. Uppbyggingarstjórnun 

 

Refsing 

Hægt er að beita refsingu bæði í verki og orði. Sá sem refsar notar gagnrýni, 

niðurlægingu, reiði eða kaldhæðni. Hann öskrar notar óp og starfsmaður sem notar 

refsingu heldur því fram að það sé einungis ein leið til þess að læra s.s hans leið. Hann 

notar setningar eins og: ,,þú getur aldrei gert rétt” ,, gerðu þetta svona annars færðu ekki 

að fara út á eftir”o.fl. Starfsfólk sem notar þessa aðferð hefur ekki áhuga á því hvernig 

börnin læra heldur bara að þau læri, einnig nota það einföld mælitæki til þess að meta 
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árangur. Að mati Gossen eflast börn ekki með því að hljóta refsingu (Gossen,  2006: 41-

44). 

Vekja sektarkennd 

Sá sem notar þessa aðferð predikar, gerir athugasemdir sem vekja sektarkennd og beitir 

þögn þegar við á. Höfðað er til gildismats unga fólksins þannig að þeim finnst þau vera 

einskins verð. Notaðar eru setningar eins og: ,,ég hef orðið fyrir vonbrigðum með ...” 

eða ,,hvað heldurðu að mamma þín myndi segja ef hún vissi þetta”? Börnin fá þá 

tilfinningu að þau séu slæm. Afleiðing þessarar aðferðar er lágt sjálfsmat, börnin fela 

eða afneita mistökum sínum til þess að forðast sektarkennd verða snillingar í að afsaka 

sig (Gossen, 2006: 44-45). 

Fortölur og gylliboð 

Með þessari aðferð reynir hinn fullorðni að stjórna með viðurkenningu og hóli. Þeir 

beita jákvæðri styrkingu með því að fá þau til að gera hitt og þetta fyrir verðlaun eða 

borgun. Jákvæða hliðin er sú að starfsmaður nær sambandi við barnið. Þessi aðferð 

gengur út á vinskap og gamansemi til þess að hafa áhrif á aðrar manneskjur.  

Notaðar eru setningar eins og: ,,gerðu þetta fyrir mig...”, ,,ég sleppi þér núna af því þetta 

var ekki þér að kenna”. Það neikvæða er að barnið gerir starfsmanninum til geðs en 

helst engum öðrum. Börnin gera verkefnin fyrir starfsfólkið en engan annan og afleiðing 

þessarar aðferðar getur stuðlað að veiklyndi (Gossen, 2006: 46-47). 

Reglufesta 

Aðferðin byggir á viðurlögum og reglum. Reglufesta þýðir að líta eigi eftir því að reglur 

séu virtar og bregðast við því ef það er ekki gert. Notaðar eru setningar eins og: ,,Hver 

er reglan?”,  ,,Hvað gerist þegar hún er brotin?”  Börnin vita hver viðurlögin eru. Þessi 

aðferð byggir á kenningu um samband á milli áreitis og viðbragðs. Afleiðing þessarar 

aðferðar er hlýðni og fylgispekt.  

Gott getur verið að setjast niður með börnunum og leyfa þeim að vera með í því að 

semja og búa til reglur. Þá verður þetta eitthvað sem er ákveðið innan hópsins og börnin 

geta bent hvert öðru á þegar þau brjóta reglurnar.  
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 Stutt Inngrip 

Stutt inngrip er leið til þess að koma börnunum inn á rétta braut í verkefnum sínum. 

Mikilvægt er að starfsmaður sé afslappaður í framkomu og það sé viss yfirvegun í 

röddinni. Starfsfólk á ekki að standa yfir barninu og ásaka heldur beina barninu á rétta 

braut og halda áfram og búast við því að barnið komi með sér í samvinnu. Gott getur 

verið að nota inngripssetningar í vinnu með börnunum. En til þess að það  virki verða 

bæði börn og starfsfólk að vera meðvituð um mitt og þitt hlutverk. Starfsmaður getur 

spurt barnið hvað það eigi að vera að gera núna?  Dæmi um inngrip sem kalla á hugsun 

barnanna án þess að segja þeim hvað þau eigi að gera. 

• Er í lagi það sem þú ert að gera núna? 

• Hvenær ertu tilbúinn? 

• Hvað get ég gert til þess að hjálpa þér? 

• Hvað átt þú að vera að gera núna? 

• Geturðu fundið aðra leið? 

• Hvernig get ég hjálpað þér? 

Orðin sjálf eru einungis 10% af skilaboðunum, 35% er tónninn í röddinni og 55% er 

svipbrigði og líkamstjáning (Gossen, 2006: 48-51). Það er ekki spurning um hvað við 

segjum heldur hvernig við segjum það, hvernig blær raddarinnar er og hvernig 

svipbrigðin og líkamstjáning er. Þetta þarf að hafa í huga þegar verið er að reyna að taka 

næsta skref, uppbyggingarstjórnun, því uppbyggingarspurningar geta auðveldlega breyst 

í refsingar eða umbun með tóni og líkamstjáningu.  

Uppbyggingarstjórnun 

Fyrstu fjórar aðferðirnar eru þannig að starfsmaður stjórnar barninu og tekur þannig 

ábyrgð á hegðun þess. En þessi aðferð byggist á því að starfsmaðurinn geri eitthvað með 

barninu og hjálpi því að taka ábyrgð á eigin hegðun.  

Starfsmaður leggur áherslu á að kenna barninu að vera sinn eigin framkvæmdastjóri og 

stjórnandi. Sá sem tekur við skilaboðunum er beðinn um að finna lausn á vandanum. 

Starfsmaður notar aðferðina við að hjálpa barninu að lagfæra með því að  gefa færi á að 
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bæta fyrir eigin mistök. Notaðar eru setningar eins og: ,,Hvað getur þú gert til að 

lagfæra þetta?”,  ,,Hvernig manneskja vilt þú vera?”,  

,,Hver er þín tillaga til að leysa vandamálið?”  Með því móti eru börnin aðstoðuð við að 

snúa aftur í hópinn. Einnig fá börnin tækifæri til þess að þroskast og styrkjast (Gossen, 

2006: 50-52). 

Sjálfsuppbygging og sjálfsagi 
Sjálfsuppbygging hjálpar fólki að meta eigin gjörðir og hegðun í stað þess að meta 

einungis gjörðir annarra, vegna þess að við getum einungis stjórnað okkur sjálfum. Dr 

Glasser segir „Hamingjusamt fólk metur sjálft sig, óhamingjusamt fólk metur aðra.˝  

Sjálfsuppbygging felst í að meta sjálfan sig og hægt er að skipta henni í þrjú skref. 

1. Mér líkar ekki það sem ég gerði. Ég var ekki sá starfmaður sem ég vil 

vera. 

2. Taka hluta vandans fyrir og gera sér grein fyrir sínum þætti í 

vandamálinu. 

3. Tjá sig um hvað gerist næst og reyna að bæta sambandið. 

Náist tök á sjálfsuppbyggingu öðlast  viðkomandi meiri stjórn á samskiptum og 

skilningur á tilgangi þeirra (Gossen, 2006: 90).   

 

Við getum ekki þvingað börn til að vera góð; við getum bara skapað aðstæður fyrir þau til þess 

að  meta sig sjálf með því að líta inn á við. Við þurfum að hjálpa þeim að læra að leysa vandamál 

án þess að þrýsta á þau að haga sér á ákveðin hátt. Við þurfum að einbeita okkur að því að koma 

barninu aftur inn í hópinn með aukinn innri styrk, í stað þess að láta það sæta refsingu eða vísa 

því á brott um ákveðinn tíma. Við tölum oft um hversu erfitt sé að vera viss um að uppbyggingin 

styrki barnið. Þegar við spyrjum börn hvernig þau geti lagfært hlutinn gera þau gjarnan lítið úr 

sjálfum sér. Við segjum því alltaf: „Ef það styrkir þig ekki, er það ekki uppbygging (Gossen, 

2006: 107-108). 
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Sjálfsagi er námsleið sem byggir á hugmyndafræðinni „báðir sigra˝ Að nota 

samtalstækni Glassers og sjálfsstjórnarkenninguna og hafa trú á því að nálgast fólk með 

jákvæðum hætti en ekki neikvæðum.  

Við álítum alltaf að allir geri sitt besta en geti samt sem áður lært betri leið, þannig 

getum við ýtt undir jákvæðar breytingar hjá öðrum þetta kallast sjálfsagi. Refsing hefur 

á hinn bóginn það markmið að gera lítið úr öðru fólki og særa tilfinningar þess (Gossen, 

2008: 114). 

Átta meginreglur sem liggja til grundvallar kennslu í sjálfsaga 

1. Allir geta gert mistök. Þau eru eðlileg, enginn er fullkominn. 

2. Fólk er meðvitað ef það hefur gert eitthvað rangt. Flest börn vita ef þau hafa 

meitt einhvern eða eyðilagt eitthvað. 

3. Gagnrýni og ásakanir setja fólk í varnarstöðu. Fólk setur upp varnarmúr þegar 

ráðist er að því og það notar mikla orku í að reyna að réttlæta gjörðir sínar, þetta 

á líka við um börn. Það standa allir vörð um sjálfsvirðingu sína. 

4. Fólk með jákvætt hugarfar getur lært betri leið. Ef litið er á börn sem ábyrg, fús 

og hæf til þess að breytast þá hafa þau hvatningu til þess að sækja fram á við. 

5. Fólk sem fær tækifæri til að gera úrbætur styrkist. Mikilvægt er að fá tækifæri til 

þess að bæta fyrir mistök sín. 

6. Fólk felur ekki mistök sín eða segir ósatt ef það trúir og fær tækifæri til þess að 

bæta fyrir gjörðir sínar. 

7. Að læra sjálfsaga er skapandi ferli og eflir hæfni til þess að leysa vandamál. 

8. Ef fólk hefur sjálft fengið tækifæri til uppbyggingar er það örlátara við aðra. Þau 

börn sem læra að bæta fyrir mistök sín eiga auðveldara með að fyrirgefa mistök 

annarra. Þegar þau verða fullorðin hafa þau ekki þörf fyrir að refsa (Gossen, 

2008: 117-118). 
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Sjálfsstjórn og samtalsmeðferð er notuð með fólki á öllum aldri óháð þroskastigi. Taka 

verður tillit til aldurs og þroska ef markviss kennsla á að eiga sér stað í sjálfsstjórn og 

samtalsmeðferð. Börn hafa mismunandi þarfir eftir aldri, þroska og sjálfstæði (Sullo, 

1993: 9-10). 

Tengsl við leikskólastarfið 

Rannsóknir á tengslum skólastiga 

Skýrslur OECD Starting strong og Starting strong II komu út árið 2001 sú fyrri og síðari 

árið 2006. Skýrslurnar eru byggðar á úttektum sem fram fóru í tuttugu þjóðlöndum. 

Fyrri skýrslan vekur athygli á ólíkri hugmyndafræði og starfsháttum leik- og grunnskóla 

í þátttökulöndum. Lögð er áhersla á samfellu í námi barns frá fæðingu til átta ára aldurs. 

Aukin samfella og samvinna milli skólastiga tengir saman ólíkar hugmyndir, og aðferðir 

í þeim tilgangi að nýta styrkleika þeirra. Varað er við ofuráherslu á beina kennslu í 

lestri, skrift og reikningi í leikskóla sem getur haft það í för með sér að minni áhersla sé 

lögð á mikilvæga þætti eins og félagsfærni og samskipti. Mikilvægi leikskólaáranna er 

að byggja upp og hlúa að jákvæðum hneigðum og viðhorfum til náms. Einnig er þetta 

sérstakt tímabil sem ber að njóta sem slíks, þar sem börn lifa hér og nú í stað þess að 

undirbúa sig fyrir grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir,  2007: 96-97). 

 Í síðari skýrslunni er litið til baka og skoðað hver þróunin hefur verið varðandi 

tengsl skólastiganna, frá því fyrri skýrslan leit dagsins ljós. Niðurstaðan var sú að tvö 

kerfi hafi þróast í OECD löndunum. Á norðurlöndunum og mörgum evrópulöndunum er 

ríkjandi það sem höfundar kalla félags-og uppeldislega hefð. Lögð er áhersla á tengsl 

umönnunar, uppeldis og menntunar og að þessir þættir séu allir jafnréttháir. Litið er á 

leikskólann sem upphaf ævimenntunar einstaklingsins ekki sem undirbúning fyrir næsta 

skólastig, heldur lífið sjálft. Fremur en að gera leikskólann skólalegri er talið æskilegt 

að hugmyndarfræði leikskólans nái til fyrstu bekkja grunnskólans. Þar sem þessi hefð er 

ríkjandi eru foreldrar taldir mikilvægir samstarfsmenn, áhersla er lögð á að börn læri að 

lifa og starfa saman og eru réttindi og áhugi barnanna í forgrunni. Nám fer fram í 

gegnum leik, samskipti, virkni, og persónulegar rannsóknir og litið er á aðalnámskrá 

sem leiðarvísi sem hver skóli hefur til hliðsjónar við mótun eigin skólanámskrár 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 97-98).  
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Lög um leikskóla 

Samkvæmt lögum um leikskóla ber að veita börnum umönnun, búa þeim hollt 

uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði. Gefa börnum kost  á að taka þátt í leik og starfi 

og njóta fjölbreyttra uppeldiskosta barnahópsins undir leiðsögn leikskólakennara. 

Kappkosta á í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í samræmi við eðli og 

þarfir hvers og eins. Leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega svo þau fái notið 

bernsku sinnar.  

Einnig ber að stuðla að umburðarlyndi og víðsýni barna og jafna uppeldisaðstöðu þeirra 

í hvívetna. Leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Rækta ber tjáningar og 

sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja þau( Lög um leikskóla, 2009). 

Fléttast saman 
Hvernig sköpum við aðstæður fyrir einstaklinginn til að þroska siðgæðisvitundina? 

Börn eru námsfús, þau gera tilraunir með það sem þau sjá og heyra og þau reyna að 

komast að því hvernig og hvort það hentar þeim. Starfsfólk leikskóla getur spurt sig  

hvernig komum við fram hvert við annað? Hvað sjá börnin okkur gera? Hvernig tón 

heyra þau okkur nota þegar við tölum við aðra eða rökræðum? Hvort sem okkur líkar 

það betur eða verr erum við fyrirmyndir barnanna hvað snertir framkomu og samskipti 

og uppbygging sjálfsaga byggir á þessum þáttum ( Gossen , 2006:109). Í Aðalnámsskrá 

leikskóla segir að rækta beri alhliða þroska barna sem felst í tilfinningaþroska, 

vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska, líkams-hreyfiþroska, fagurþroska og 

sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og siðgæðisvitund. Í leikskóla ber að hlúa að öllum 

þessum þroskaþáttum og efla og örva samspil þeirra. Það sem fram kemur í 

aðalnámskránni fléttast inn í uppeldi til ábyrgðar. Grunnþarfirnar byggjast að miklu 

leyti upp á sjálfræði, lýðræði og samskiptum barna.  Þörfin öryggi býr barninu, hlýju og 

festu eins og fram kemur í tilfinningaþroska þeirra. Með þörfinni ást og umhyggju læra 

börnin að stuðla að traustum og hlýjum samskiptum, leysa deilur, sýna virðingu og 

umburðarlyndi, eignast vini og eflir félagsþroska og siðgæðisþroska. Þörfin eigið 

áhrifavald eflir sjálfræði barna með því að gera þau sjálfsstæðari í sjálfshjálp. Virkja 

þau í að koma með lausnir þegar upp koma vandamál og hvetja þau með opnum 

spurningum, ekki mata þau með óþarfa upplýsingum. Lýðræðið eflum við með því að 

leyfa börnunum að hafa sínar skoðanir og eflum jafnréttisvitund þeirra.  
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Samskiptin eru efld með því að hvetja börnin til þess að segja frá atburðum sem þau 

hafa upplifað og rætt er við þau bæði í leik og starfi (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 8-

10). 

Sjálfræði  
Sjálfræði er grundvallarhugtak í siðferðilegri umfjöllun og merkir einfaldlega að ráða 

sér sjálfur. Sú yfirlýsing felst á þá sýn að einstaklingurinn sé gerandi og uppspretta 

athafna og gjörða.  Þess vegna tengist sjálfræði þeim hugmyndum okkar að hafa 

persónuleika og einnig þeirri hugmynd að gera sér grein fyrir því hver maður er og geta 

fylgt því eftir í daglegum athöfnum. Meyers talar um persónulegt sjálfræði og 

skilgreinir það sem: „Þann lífsmáta að geta lifað í sátt við sitt innra sjálf“ (Meyers, 1989 

: 20).  

Rheta DeVries er bandarískur sálfræðingur sem þróaði kennsluáætlun í anda 

hugsmíðahyggju ásamt bandaríska uppeldisfræðingnum Constans Kamii. (Kristín 

Karlsdóttir, 2005: 144). Samkvæmt DeVries byggir hver einstaklingur innra með sér 

eigin vitræna og siðferðislega þekkingu. DeVries leggur áherslu á félagslegt og 

siðferðilegt andrúmsloft í leikskólanum. Hún vill meina að sjálfræði barna sé mikilvægt 

og börn þurfi að fá að finna lausnir þegar ágreiningur kemur upp.   

DeVries setur fram þrjá mikilvæga þætti í námi barna sem stefna ber að í starfi með 

börnum: 

1. Nám þarf að byggja á áhuga barna- .Fylgjast þarf með því sem börnin gera 

ósjálfrátt, fá fram hugmyndir barnanna um hvað þau vilja læra, gefa börnunum 

mörg tækifæri til þess að velja og taka ákvarðanir 

2. Hvetja þarf börnin til þess að gera tilraunir, prófa sig áfram og finna lausnir, sem 

geta falið í sér rétt eða röng svör. Opið viðfangsefni þarf að bjóða upp á  

rannsókn, ásamt opinum efnivið sem hentar öllum börnum. Félagslegt nám 

barna í rannsókninni. Spyrja opinna spurninga sem ýtir undir rökhugsun þeirra 

og finna út hvað börnunum finnst um hlutina. 

3. Ýta þarf undir samvinnu milli fullorðinna og barna og milli barnanna sjálfra. 

Virðingu,-  hlýða fyrirmælum, virða sjálfræði barnanna.  
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Leikskólakennari/leiðbeinandi virðir rétt barnsins til að hafa eigin skoðanir, hugmyndir 

og tilfinningar. Hann fer sparlega með vald sitt og ígrundar það gaumgæfilega. Hann 

reynir að gefa börnum tækifæri til þess að byggja upp þekkingu með eigin virkni og 

taka eigin ákvarðanir.  

Hann ýtir jafnframt undir það að barnið komi með eigin lausnir en virði einnig rétt og 

tilfinningar annarra. DeVries lítur á ágreining og lausn hans sem mikilvæga námsleið og 

finnst henni að leikskólakennar/leiðbeinendur verði að vera meðvitaðir og rólegir í 

viðbrögðum. Einnig að leikskólakennarar/leiðbeinendur trúi á hæfileika barna til að 

leysa eigin ágreining ( DeVries, 2002: 35-50 ). 

Lýðræði  
Í hugtakinu lýðræði felast bæði réttindi og skyldur. Lýðræði snýst um að taka 

ákvarðanir, semja um valkosti og taka sameiginlegar ákvarðanir og bera ábyrgð á 

þeim. „Lýðræði er meira en stjórnunarform, það er fyrst og fremst samfélag byggt á 

sameiginlegri reynslu“ (John Dewey, 1916:87). Í anda Deweys er lýðræði skilgreint 

hér sem samfélag fólks sem býr yfir sameiginlegum skilningi og trausti og sem trúir 

á rétt hverrar manneskju til að tilheyra og taka þátt í sameiginlegum skuldbindingum.  

Ef hugmyndir Deweys eru yfirfærðar á leikskóla má telja að átt sé við að börn eigi að 

vera þátttakendur í að móta eigin veröld, þar sem rödd þeirra fær að hljóma og á hana 

er hlustað ( Kristín Dýrfjörð , 2006 ).  

 Í leikskóla á að kenna barni lýðræðisleg vinnubrögð. Það skal taka þátt í 

áætlanagerð, ákvörðunum og mati. Ræða þarf við barnið um ýmis áform sem varða 

það og um áhugamál þess. Það þarf að finna að tillit sé tekið til óska þess og álits ... 

Leikskóli skal setja reglur sem gilda eiga í barnahópi og skýra tilgang þeirra fyrir 

börnum. Eðlilegt er að eldri börn taki þátt í að setja sumar reglur í barnahópi og ræða 

þær. Er það vísir að lýðræðislegum vinnubrögðum sem börn þurfa smám saman að 

temja sér. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:16). 

 Samkvæmt Kristínu Dýrðfjörð á barnið að finna að það sé velkomið í leikskólanum. 

Þegar barnið tekst á við nýtt viðfangsefni eða athöfn er mikilvægt að það finni til 

stuðnings. Hvernig brugðist er við getur ýtt undir og treyst sjálfsstjórn barnsins. Á 

leikskólaaldri er erfiðast að komast að samkomulagi og læra að umgangast önnur 

börn. Börn læra að leysa úr vandamálum og deila með orðum og með öðrum börnum 
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læra þau að til eru mismunandi aðferðir og ekki ganga þær allar eins fyrir sig. Börn 

öðlast samskiptafærni og hvernig á að styrkja vináttusambönd. Þau læra að leysa 

vandamál og skiptast á og deila leikefni, vinum og  hugmyndum. Börn sem 

einstaklingar læra að taka ábyrð á sjálfum sér, hafa frumkvæði að því sem þau hafa 

áhuga á og velja á milli. Þau læra að vinna ein nálægt öðrum börnum, og geta tekist á 

við neitun, sársauka og vonbrigði. Þau læra að tjá sig með og án orða og hvenær það 

sé rétt að nota þessa þekkingu. Þau prófa mörkin sem þeim eru sett. Þau þróa stíl í að 

koma fram við aðra og hafa samskipti við önnur börn. Þau læra að láta í ljós sterkar 

tilfinningar á félagslega ásættanlegan hátt og að vera vinaleg, sanngjörn, geta tekið 

ákvarðanir, vera samvinnuþýð, stolt af eigin getu og öðlast sjálfsstjórn. 

Samskipti milli fullorðinna og barna í leikskólanum  
Berit Bae er norskur uppeldisfræðingur og hefur hún gert rannsóknir á samskiptum milli 

fullorðinna og barna í norskum leikskólum og kom þar í ljós að samskiptin einkennast 

fremur af eftirliti en stjórnun. Bae telur að samskipti í leikskólum verði að vera 

viðurkennandi og að það þurfi að vera jafnræði á milli barna og fullorðinna. Hún heldur 

því fram að fullorðna fólkið í leikskólanum hafi andlega og líkamlega yfirburði og því 

sé barnið háð þeim. Hún notar hugtakið skilgreiningarvald til þess að undirstrika að 

fullorðið fólk hefur meira vald en börnin, það sé því hætt við að fullorðnir skilgreini 

upplifanir og athafnir barna út frá eigin reynslu og veruleika.  Bae telur að hinn 

fullorðni þurfi að byggja upp viðurkennandi samskipti sem felast í því að geta sett sig í 

spor barnsins, skilja upplifanir þess og sýna skilning. Hvort sem er með orðum eða ekki 

staðfestir hinn fullorðni upplifanir barnsins og kemur á framfæri skilaboðum og þeim 

tilfinningum sem eiga rétt á sér.  Einnig er mikilvægt að hinn fullorðni geti gefið eftir 

stjórnina með því að leyfa barninu að meta aðstæður, spyrja og prófa sig áfram. Hinn 

fullorðni þarf að þekkja viðhorf sitt, þekkja sjálfan sig og tilfinningar sínar. Því er það 

mikilvægt að í samskiptum við börn að hinn fullorðni getir sífellt endurskoðað eigin 

aðferðir og viðbrögð sín ( Kristín Karlsdóttir, 2005: 144-143 ). 

Tilfinningaþroski 
Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla ber að efla tilfinningaþroska barna með því að kenna 

þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Efla sjálftraust þeirra og trú þeirra á 

þeirra eigin getu.  
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Veita þeim frelsi til þess að tjá tilfinningar sína hvort sem þær eru reiði, sorg, gleði eða 

sorg. Veita þeim aðstoð þegar erfiðleikar steðja að hjá þeim( Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:9). 

 

Samantekt 
Eins og fram kemur hér á undan þá er vel hægt að nota Uppeldi til ábyrgðar í 

leikskólastarfinu. Í leikskólum landsins er  áhersla á sjálfræði, lýðræði og samskipti. Það 

kemur fram í lögum um leikskóla að stuðla verði að umburðarlyndi, lýðræði og að koma 

til móts við þarfir hvers og eins. Uppbyggingarstefnan gengur út frá því að fólk hafi 

fjórar grunnþarfir sem eru misjafnlega sterkar hjá ólíkum einstaklingum. Einn hefur 

meiri þörf fyrir frelsi á meðan annar þarf meira á knúsi og umhyggju að halda.  

Áhersla er lögð á lýðræði í uppbyggingarstefnunni en Judy Anderson 

samstarfskona Gossen vill meina að við þurfum líka að kenna hvað við er átt þegar talað 

er um lýðræði. Margir líta á lýðræði með fremur þröngum skilningi, flestir takmarka 

það við kosningar þar sem meirihlutinn ræður og minnihlutanum finnst hann hafa tapað. 

Í skólunum er mikilvægt að ganga lengra og taka á dagskrá hvernig hægt er að ná 

víðtækri sátt, efla samstöðu, samlyndi og eindrængi. Með því er leitast við að taka þarfir 

allra með í reikninginn en ekki bara sumra (Anderson, 2004: 6-7). Samskipti og 

framkoma skipta miklu máli þegar vinna á með uppbyggingarstefnuna. Bae telur  

mikilvægt að starfsfólk sé í góðum tengslum við sjálft sig og geta komið fram við 

börnin á jafnréttisgrundvelli. Hann þarf að vera fær um að setja sig í spor annarra til 

þess að sýna samkennd og umhyggju. Ef börn fá að taka virkan þátt í leikskólastarfinu 

með starfsfólki og finna að talað sé við þau af virðingu og alúð, eflast þau og öðlast 

meira sjálfsöryggi. Aðferðin uppeldi til ábyrgðar samtvinnast því sem kemur fram í 

aðalnámskrá leikskóla. Að stuðla að alhliða þroska barna og koma til móts við þarfir 

hvers og eins. Börn eru misjöfn og hafa mismunandi þarfir því reynir á 

leikskólakennarann/leiðbeinandann að efla fagvitund sína í framkomu og samskiptum 

við börnin og hjálpa þeim að takast á við raunir hins daglega lífs í leikskólanum.   
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Handbók 
Starf leikskólakennara/leiðbeinanda er mjög mikilvægt. Að mínu mati felst grundvöllur 

uppbyggingarstefnunnar  í því að leikskólakennarar og annað starfsfólk leikskólans þarf 

sífellt að vera að endurmeta störf sín.  Það felst í því að skoða eigin starfsaðferðir  í 

vinnu með börnum. Því hef ég ákveðið að handbókin mín snúist fyrst og fremst um 

hlutverk leikskólakennara/leiðbeinanda og hvernig þeir geti tileinkað sér vinnubrögð 

sem flokkast undir Uppeldi til ábyrgðar og hvernig hægt er að nýta sér hana í vinnu 

með leikskólabörnum. 
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Lokaorð 
Sjálfsskoðun, sjálfsmat og  að einblína á hvernig við komum til móts við eigin þarfir  og 

annarra er sá grunnur sem fólk sem starfar í anda uppeldis til ábyrgðar byggir á. Það og 

mun meira er hluti af uppeldi til ábyrgðar. Að mínu mati nýtist hún einnig vel  í 

leikskólastarfi, við leggjum meiri áherslu á þarfirnar og inngripssetningar sem börnin 

læra að þekkja og sem fylgir þeim áfram í gegnum grunnskólann. Í leikskólastarfi er 

lögð áhersla á  að börnin læri að þekkja eigin tilfinningar, þarfir og lífsgildi sín. Því 

meira sem við getum tileinkað okkur af fræðunum því meðvitaðri verðum við um 

hugmyndafræðina. Þá eykst skilningur okkar á uppeldi til ábyrgðar og þá reynist okkur 

auðveldara með að líta í eigin barm og gera það sem við getum til þess að verða betri 

manneskjur. Ef við getum  lært góða siði og verið meðvituð um eigin vinnubrögð þá 

sköpum við betri skilyrði fyrir börnin til þess að læra góða siði og vera meðvitaðri um 

eigin líðan.  
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