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Útdráttur 
Umfjöllunarefni þessa lokaritgerðar er agi og uppeldi barna. Skoðaðar eru ýmsar 
uppeldisaðferðir ásamt kenningum er lúta að uppeldi og agastjórnun.  
Tilgangurinn er að dýpka skilning okkar á aga og agaaðferðum og finna kenningar 
og/eða uppeldisaðferðir er geta að okkar mati fallið undir skilgreininguna 
skynsamlegur agi. 

Athyglinni er beint að ýmsum uppeldisaðferðum en þó mest að kenningum um 
siðferði og  ræktun persónudyggða, lífsleiknikennslu í skóla og kenningum um 
heimspekikennslu barna. Fjallað verður um ýmislegt í kenningum Daniels Goleman 
sem snýr að tilfinningagreind. Við veltum því fyrir okkur hvernig foreldrar og 
kennarar geti í sameiningu stuðlað að bættum aga og fjöllum um mikilvægi góðra 
fyrirmynda. 

Umfjöllunin leiddi í ljós að með því að rækta með börnum og kenna þeim að 
tileinka sér dyggðir í orði og verki eins og siðfræðin og lífsleiknikennslan mæla fyrir 
um, að efla með þeim gagnrýna og sjálfstæða hugsun með aðferðum 
barnaheimspekinnar og að lokum kennsla í tilfinningahæfni er það sem við teljum að 
stuðli að skynsamlegum aga.  

Eftir að hafa rýnt í kenningar og skoðað uppeldisaðferðir höfum við sannfærst 
um gildi þess að innræta börnum siðferðisgildi, dyggðir og gagnrýna sjálfstæða 
hugsun. Við teljum það vera höfuðatriði í uppeldi barna og leiða til skynsamlegs aga 
og að það sé til hagsbóta fyrir allt þjóðfélagið. 

 
Summary  
The topic of this essay is children’s discipline and upbringing. We examine various 
methods and theories regarding upbringing and disciplinary control. Our goal is to 
enhance our understanding of discipline and methods thereof and to find theories 
and/or methods of upbringing which can in our view be defined as rational discipline.  

The attention is on various methods of upbringing and mostly on theories of 
ethics and virtues, lifeskills education in schools ans theories on philosophy education 
of children (in primary schools). The focus will also be on various aspects of Daniel 
Goleman’s theories on emotional intelligence. We will ponder on how parents and 
teachers can work together on discipline and also on the importance of good role 
models.  

It became clear that instiling virtues and ethics, enhancing critical independent 
thinking by using the methods described in children’s philosophy and finally by 
teaching emotional intelligence, are the methods which will enhance rational 
discipline.  

After having thoroughly examined the theories and looked at various methods 
of upbringing we have been convinced of the value of instiling moral values, virtues 
and independent critical thinking and believe it to be vital in bringing up children. 
This will eventually result in rational discipline and this will better our society.  


