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Útdráttur 

Oft velta kennarar fyrir sér hvernig hægt sé að koma á og viðhalda góðum aga í leikskólum. 
Allir þurfa einhvern tímann að fást við aga í einhverri mynd. Skólinn og foreldrar eiga að 
vinna að því í sameiningu og fylgjast með hegðun barnanna. Því skiptir miklu máli að sömu 
uppeldisaðferðum sé beitt innan veggja skóla og heimila. Í Aðalnámkrá leikskóla kemur fram 
að starfshættir leikskóla skuli byggjast á þeim grunnhugtökum sem við höfum kynnt okkur í 
sambandi við aga of varða t.d. uppbyggingu, jákvæða styrkingu, lýðræði og umhyggju. Þessir 
þættir vega þungt í hlutverki foreldra, kennara og leikskóla til að barn öðlist sjálfstæði og 
eflist sem ábyrgur einstaklingur. Segja má að uppeldi til ábyrgðar sé kjarni málsins í þessu 
efni. 
 Allir eru í eðli sínu góðir en oft þarf að leita tiltekinna leiða til að draga það góða fram. 
Skynsamlegra er nýta tímann til að styrkja æskilega hegðun en að einblína á afleiðingar 
óæskilegrar hegðunar. Leikskólar landsins fylgja tilteknum stefnum og straumum í 
agameðferð og ýmsum agakerfum er beitt til að ná tilteknum markmiðum í uppeldi barna. Að 
leita svara við því hvernig jákvæður agi getur gagnast sem uppeldisleið var skemmtilegt 
ferðalag. Það var fróðlegt að kynnast því hvernig hægt er að byggja börn upp og styrkja og 
hvernig hægt er að nýta sér agakerfi til að hjálpa börnum með hegðunarerfiðleika. Helstu 
niðurstöður verkefnisins eru þau að agakerfi ættu ekki að einblína á umbun og verðlaun en 
byggjast frekar á jákvæðri styrkingu og leiðbeiningum. Við teljum að ekki eigi að umbuna 
börnum fyrir sjálfsagða og eðlilega hegðun. Börnum með hegðunarerfiðleika getur komið að 
gagni að styrkja þau en hegna. Hlutverk foreldra og kennara er að segja barninu af hverju 
hegðun þess er óæskileg og leiðbeina því vænlegri á rétta braut. 

 Ritgerð þessi opnar vonandi augu uppalenda varðandi ýmsar aðferðir sem beitt er við 
uppeldi barna á leikskólaaldri og þau agakerfi sem víðast hvar eru notuð. Mat höfunda er að 
þeir leikskólar, sem tileinka sér þessa hugmyndafræði og beita aðferðum og agakerfum sem 
byggjast á jákvæðum aga bera árangur og leiða til jákvæðrar styrkingar.  

 

Abstract 

Teachers often consider how good discipline can be established and maintained among 
children in preeschools. Everyone comes in contact with discipline in some forms at different 
times. The school and parents should cooperate in monitoring the behavior of children. 
Therefore the same disciplinairian methods should be used in schools as inside the home. The 
main curriculum for preeschools in Iceland states that preeschools should build their practice 
on the basic concepts that the authors of this studie have investigated in relation to 
disciplining of preeschool aged children. Those are for example; structure, positive 
reinforcement, democracy and devotion. These factors are important in the role of parents, 
teachers and preeschools to enable the child to gain independency as well as in strengthening 
the child for it to become a responsible human beeing. Child rearing with the goal of creating 
responsibility is the essence of matter in this context. 

 Everyone is inherently good, but often some measurements are needed to bring out the 
good. One should rather devote time to strengthening desirable behavior rather then focusing 
on the consequences of the misbehavior. The preeschools in Iceland follow certain policies 
and trends and various discipline systems are used to achieve systematic results in child 
rearing. The search for the answers on how positive discipline can be a usefull tool in child 
rearing was indeed an interesting journey. Getting to know how one can build up and 
strengthen children and how discipline systems can be used in this matter when aiming on 
children with behavioral problems. The main findings of this essay were that discipline 
systems should not focus on rewards but positive reinforcement and instructions. Natural and 
normal behavior should not be rewarded. For children with behavior problems it is usefull to 
reinforce rather then punish. The role of parents and teachers is to inform the child on why the 
behavior is wrong and instruct them about more appropriated behavior.     

This essay will hopefully open the eyes of child rearers to the various methods 
currently in use in the upbringing of preeshool aged children and those discipline systems in 
use in various places. Authors are convinced that those preeschools that adopt this philosophy 
and methods which include positive disciplining and similar discipline systems will succeed. 
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1. Inngangur 

Jákvæður agi og hlýlegt viðmót er það sem flestir einstaklingar vilja að þeim sé sýnt hvort 

sem það er í starfi eða leik. Velflestir leikskólar hafa sett sér stefnur um aga, stefnur sem 

einkum einkennast af jákvæðum leiðum. Þær leiðir eru taldar árangursríkari til að halda uppi 

aga í leikskólastarfi. Samskipti sem einkennast af jákvæðum skilaboðum, eru mun 

árangursríkari en þau neikvæðu. Áhugi okkar á jákvæðum aga varð til þess að við vildum 

kynna okkur jákvæðan aga nánar. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um jákvæðan aga, samskipti barna og fullorðinna. 

Einnig verður farið yfir hugmyndafræði og agakerfi sem tíðkast í leikskólum ásamt því 

hvernig hægt er að beita slíkum aðferðum í leikskólastarfi. Hér á árum áður var ,,neikvæðum 

aga“ ef til vill beitt í ríkara mæli en nú er gert. Foreldrar beittu börn sín meira harðræði og 

voru þau rassskellt ef þau hlýddu ekki. Þau voru sögð óþekk, þeim hótað og þau skömmuð. 

Slík refsing var algeng á heimilum og í skólum. Við leitum svara við því hvernig jákvæður 

agi getur verið gagnlegur sem uppeldisleið. Ennfremur ræðum við hvernig kennarar geta nýtt 

sér þetta verkfæri á skilvirkan hátt og hvort aðferðin er jákvætt eða neikvætt verkfæri í 

höndum kennara.  

Við teljum að jákvæður agi geti haft mikil áhrif á allt uppeldi barna, hvort sem um er 

að ræða í skóla eða heima fyrir. Jákvæður einstaklingur er sterkur einstaklingur og á 

auðveldara með að takast á við líf sitt og tilveru eða daglegt líf.  

  



3 

 

2. Agi 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um hvað felst í aga, hvernig honum var háttað hér áður 

fyrr og hvernig hann hefur þróast til dagsins í dag. Einnig verður fjallað um óæskilega og 

æskilega hegðun. 

2.1 Gamli tíminn 

Litið hefur verið mismunandi augum á bernskuna í gegnum tíðina. Börn voru til dæmis til 

forna álitin vera fullorðin 7 ára gömul. Uppeldið einkenndist af mildi, ástúð og vernd 

(eðlislæg viðbrögð). Börn lærðu það sem fyrir þeim var haft, hermdu eftir og tóku þátt í 

daglegu lífi. 

Á 8. öld fyrir Krist komu grísku borgríkin til sögunnar. Þá átti sér stað mikil félagsleg 

og stjórnarfarsleg breyting þegar ættarveldið leið undir lok og ríkisvaldið kom til sögunnar. Þá 

gilti ekki lengur hverrar ættar einstaklingurinn var heldur dugnaður hans. Hver borgari 

þjónaði ríkinu en ekki öfugt. Valdhafarnir fengu almúgann til að trúa á ríkið (virðing) með því 

að setja lög. Almúginn fylgdi lögunum því að hann stóð í þeirri trú að guðirnir hefðu sett þau. 

Grikkir litu á uppeldi og menntun sem lífæð þjóðar sinnar - uppeldismenningu. Að efla 

einstaklinginn og persónuþroska hans var aðalatriðið, ekki þekkingin í sjálfu sér. Talið er að 

núverandi uppeldiskerfi okkar eigi rætur að rekja til Grikkja og Rómverja (Myhre, 2001, bls. 

22–37). 

Húmanistar á endurreisnartímanum beindu áhuga sínum að latneskri og forngrískri 

menningu. Hin mannlega sem fólst í því að maðurinn fékk að njóta sín til fulls, rækta 

persónuleika sinn í fullu frelsi, læra að þekkja sjálfan sig, eðli sitt og umhverfi. Einn helsti 

uppeldisfrömuður á þessum tíma var Erasmus frá Rotterdam (1466–1536). Hann taldi að 

skynsemi- og siðgæðisþroski barna byggðist á uppeldinu. Hann áleit að menn fæddust ekki 

sem fullþroskaðar manneskjur heldur mótaðist hver og einn af áhrifum frá umhverfinu 

(Myhre, 2001, bls. 57–58). 

2.2 Nútíminn 

Nú á tímum er talið að barn eigi að hafa áttað sig á því í bernsku að það er sjálfstæð vera. Á 

meðan börn eru ung nota þau skyn- hreyfi-, vitsmuna- og tungumálakunnáttu til að tjá sig og 

aðgerðir sínar. Þau gleyma mistökum fljótt og nálgast ný svið sem virðast ómótstæðileg, 

jafnvel þótt þau líti út fyrir að vera hættuleg. Aukinn skilningur ungs barns á sjálfinu tengist 

eiginleikanum að finna í auknum mæli fyrir tilfinningum. Ungt barn skynjar margar 

geðshræringar/tilfinningar á degi hverjum rétt eins og sá fullorðni. Ung börn reyna að átta sig 
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á tilfinningum annarra jafnframt því sem þau reyna að hafa stjórn á sínum eigin (Santrock, 

2006, bls. 277–278).  

Strax í bernsku verða tilfinningar eins og stolt og sektarkennd tíðari og börn fara að 

haga sér í samræmi við það hvernig þeim líður. Viðbrögð foreldra við hegðun barna sinna 

hafa afar mikil áhrif á þá á þessum aldri. Í bókinni Tilfinningagreind er fjallað um að gott 

jafnvægi einstaklings hafi áhrif á framkomu og hegðun. Sá eiginleiki að geta tjáð tilfinningar 

sínar skiptir miklu máli fyrir lítil börn. Neikvæð viðbrögð fullorðinna við tiltekinni hegðun 

barna getur bæði bælt tilfinningar þeirra og kallað fram neikvæða hegðun. Þetta hefur 

greinilega átt sér stað frá upphafi þar sem vísað er til forna tíma í Grikklandi. Þar var talað um 

eiginleika skynseminnar í lífsháttum og að viska og jafnvægi færi saman (Goleman, 2000, bls. 

67–68). 

Á 20. öld urðu breytingar á viðhorfi til barna og á framkomu við þau. Innleiðing 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna varð til þess að breyting varð á réttindum barna. 

Sáttmálinn fól í sér alþjóðlega viðurkenningu á sjálfstæði barna og réttindum þeirra. Öllum 

börnum skal tryggð sérstök vernd og umönnun. Þessi nýja sýn endurspeglar stöðu og hlutverk 

barna sem þátttakenda í samfélagi sínu. Árið 1989 var sáttmálinn samþykktur á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og varð fullgildur hvað Ísland varðar árið 1992 

(Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.). 

Barnasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur á Íslandi eins og Mannréttindasáttmáli 

Evrópu en fullgilding hans felur í sér að Ísland er skuldbundið til að virða og uppfylla ákvæði 

hans. Áherslubreytingar urðu á uppeldi barna með innleiðingu sáttmálans og þar með var farið 

að miða uppeldi við þarfir hvers og eins (Umboðsmaður barna, e.d).  

2.3 Hvað er agi? 

Hugtakið agi hefur oft verið talið flókið. Í íslensku þjóðfélagi hefur oft verið talað um að 

agaleysi sé mikið hjá börnum og að setja þurfi þeim skýrari mörk og reglur. Áður fyrr var aga 

haldið uppi með því að hræða börn með hótunum en það er á undanhaldi í dag. Í mannlegum 

samskiptum gilda reglur og agi sem hver og einn þarf að fylgja. Ef þeim er ekki fylgt verður 

samfélagið óheilbrigt. Sá,sem getur ekki farið eftir þeim reglum sem gilda í samfélaginu, 

verður að öllum líkindum ekki ábyrgur og agaður einstaklingur (Helga Hannesdóttir, 2007, 

bls. 33; Anna Lilja Þórisdóttir, 2003). 

Agi er skilgreindur í víðum skilningi. Í íslenskri orðabók er agi skilgreindur sem 

lotning eða ótti, tamning um reglusemi – að vera undir aga, agabrot, agaregla, ófriður eða órói 

(Mörður Árnason, 2002, bls. 19). Sumir tala um aga í neikvæðri merkingu og má spyrja sig að 

ástæðu þess. 
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Agi er oft tengdur hegningu, refsingu, hótun, ógnun og niðurlægingu. Fræðimenn og 

uppalendur nútímans telja að þetta sé breytingum háð og þeir, sem til þekkja telja aga vera 

nauðsynlegan í uppeldi barna. Agi í nútímatali virðist í huga fræðimanna vera nauðsynlegur 

til að stuðla að heilbrigði og vellíðan. Hugtakið agi felst í að uppbygging sé undirstaða þess 

að kenna barni sjálfsstjórn og hjálpa því að leita lausna og sjálfsígrundunar (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 261–263). Undanfarin ár hefur nokkuð borið á 

því að foreldrar í auknum mæli fyrri sig ábyrgð á uppeldi barna sinna og setji auknar kröfur á 

leik- og grunnskóla hvað varðar nám og félagsþroska barna sinna (Helga Hannesdóttir, 2007, 

bls. 33). 

Í bókinni Understanding young children´s behavior er fjallað um að agi sé leið til að 

leiðbeina börnum í átt að æskilegri hegðun og að þau læri félagslegar- og menningarlegar 

leiðir til að fást við tilfinningar sínar og öðlast skilning á réttu og röngu (Rodd, 1996, bls. 8).  

Þegar talað eru um æskilega hegðum og agakerfi er oft spurt hvernig þeim sé beitt og hvað sé 

æskileg hegðun og hvað sé til dæmis átt við með hugtakinu aga. Í því sambandi má t.d. nefna 

sálfræðinginn Thomas Gordon en hann benti á tvær mismunandi skilgreiningar á hugtakinu. Í 

fyrsta lagi er agi aðferð til að stjórna og í öðru lagi að kenna og leiðbeina. Hann lagði áherslu 

á að hvað uppeldi varðar sé valdbeiting ekki rétta aðferðin heldur beri að halda aga með 

væntumþykju og leiðsögn gegnum uppeldið. Valdbeiting gagnvart barni geti kallað á 

mótstöðu og neikvæð viðbrögð (Gordon, 1991, bls. 5–7). Þróunin hefur því orðið sú að nú er 

litið svo á að uppeldi eigi að vera á jákvæðum nótum og að uppalendur eigi að fá börnin til að 

ganga í lið með sér. 

Agi á jákvæðum nótum er aðferð til að leiðbeina börnum að læra og virða þá hegðun 

sem er viðeigandi í samfélagsinnu. Huga þarf að því að allir séu þátttakendur og sömu reglur 

gildi fyrir alla. Bera eigi virðingu fyrir skoðunum og þekkingu nemenda og sýna þeim 

umhyggju og trúnað. Börn þurfa að læra að fást við tilfinningar, eiga samskipti við aðra og 

öðlast skilning á réttu og röngu. Börn með góða sjálfsmynd og gott sjálfstraust geta sýnt 

ábyrga hegðun og meiri vilja til samstarfs. Þar með má segja að góð hegðun og góð 

sjálfsmynd haldist í hendur (Rodd, 1996, bls. 39). Það, sem felst í góðri sjálfsmynd, er til 

dæmis mat einstaklings á eigin líkamsfærni og félagslegri færni (Eggen og Kauchak, 2010, 

bls. 68–69).  

 Í bók sinni Tilfinningagreind greinir Golmann frá því að leggja þurfi áherslu á 

sjálfsvitundina, að börn geti borið kennsl á sínar eigin tilfinningar, róað sig og haft stjórn á 

hvatvísi. Einnig að þau geti verið meðvituð um hvort tilfinningar eða hugsun ráði 

ákvörðunum þeirra. Tilfinningar eru hluti af daglegu lífi og varla líður sú stund að við 

komumst ekki í tæri við tilfinningar, hvort sem þær eru okkar eigin eða annarra. Segja má að 
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tilfinningar okkar stjórni líðan okkar hverju sinni. Tilfinningagreind byggist á sjálfsvitund en 

í henni felst að viðkomandi þekki og átti sig á veikum og sterkum þáttum persónuleika síns, 

hafi stjórn á eigin tilfinningum og átti sig á hvað býr að baki þeirra tilfinninga. Hvað 

tilfinningar varðar er samkennd sá hæfileiki að geta skilið aðra og geta sett sig í spor þeirra. 

Fólk, sem hefur góða sjálfstjórn, sjálfsvitund, hæfni til félagslegra samskipta, góða 

einbeitingu og sjálfsaga, er talið tilfinningalega greint. Mannleg samskipti skipta þar miklu 

máli og sérhver maður þarf að vera góður hlustandi og góður spyrjandi. Goleman hefur 

haldið því fram að það að vera félagslega læs á umhverfi sitt skipti miklu máli í nútíma 

samfélagi. Þess vegna þarf að styrkja einstaklinginn í að vera góður hið innra til að hann geti 

orðið hamingjusamur og átt farsælt líf (Goleman, 2000, bls. 267). 

Gott sjálfstrausts felur í sér aukna sjálfsstjórn og aukið sjálfsstæði (Rodd, 1996, bls. 

39). Sjálfsvirðing barns eykst ef komið er fram við það með tillit til þroska þess og eiginleikar 

þess metnir út frá því sjálfu frekar en hvað það gerir. Börn þurfa að vita hvers ætlast er til af 

þeim og að þeim sé sýnd þolinmæði. Hvetja þarf börn til að taka ábyrgð á eigin gjörðum og 

hegðun. Virða ber tilfinningar þeirra og taka tillit til líðan þeirra. Segja má að best sé að koma 

fram við börnin eins og við viljum að komið sé fram við okkur (Rodd, 1996, bls. 46–47). 

Börn, sem finna að virðing sé borin fyrir þeim og hver þau eru, eru líklegri til að fylgja 

leiðsögn fullorðinna og sýna viðeigandi hegðun (Rodd, 1996, bls. 96–100). 

Nú á dögum viljum við beita agakerfi sem leiðir til þess að börn taki tillit til annarra 

með jákvæðum hætti. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt og sannað að börn, sem lenda sjaldan í 

deilum, verða mun jákvæðari og ná betri árangri í lífinu (Helga Hannesdóttir, 2007, bls. 32).  

Forvitnilegt er að skoða þessi atriði með augum fullorðinna og reyna að finna bestu 

leiðina til jákvæðs uppeldis.  
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3. Jákvæður agi 

Jákvæður agi er undirhugtak eða aðferð sem leggur áherslu á jákvæða hegðun. Slíkur agi 

skapar skólabrag sem ber merki um umhyggju, gagnkvæma virðingu, reisn, vinsemd og festu. 

Jákvæður agi hjálpar til við að byggja samband væntumþykju og virðingu og auðveldar að 

finna lausnir til frambúðar. Hann byggist á kennslu, skilningi, hvatningu og samskiptum en 

ekki refsingu (Glenn, Lott og Nelsen, 2000, bls. 11–16).  

Með jákvæðum aga er leitast við að skapa umhverfi þar sem börn læra að það er í lagi 

að gera mistök því að af þeim læra þau (Glenn, Lott og Nelsen, 2000, bls. 18–21). 

Jákvæður agi er uppeldisstefna skyld uppbyggingastefnu (e. restitution) Diane Gossen 

eða Uppeldi til ábyrgðar að öðru nafni. Þegar litið er nánar á hugtökin að tilheyra, að trúa á 

sjálfan sig, hvatning, virðing og skilningur má sjá að öll þessi hugtök gefa tækifæri til betra 

uppeldis og kennslu ef rétt er með farið 

Í bókinni Barnasálfræði er hugtakið jákvæður agi skilgreindur á þá leið að í honum 

felist að setja börnum mörk, stöðva þau þegar þau sýna neikvæða hegðun en hrósa strax ef 

þau sýna jákvæða hegðun. Neikvæður agi er óæskilegur, afleiðingar hans geta skert 

tilfinningalíf barns og það fyllst reiði. Með neikvæðum aga er ekki bara átt við 

líkamsmeiðingar eins og að slá eða rífa í barnið heldur einnig gagnrýni og hótanir. Afleiðingar 

neikvæðs aga geta orðið þær að barnið verði hnekkt, reitt og niðurlægt (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1997, bls. 263–264 ). 

Jákvæður agi byggist á kenningum Alfreds Adlers og Rudolfs Dreikurs. Jákvæður agi 

er hegðunarstjórnunarkerfi sem er byggt á góðvild, virðingu, ákveðni og hvatningu. Þetta 

kerfi laðar fram færni sem er nauðsynleg bæði seint og snemma í lífinu. Hugmyndafræði 

Adlers kom fram samhliða hugmyndum Sigmund Freud um þróunarferli tilfinningalífs og 

persónuleika barns en hugmyndir þeirra voru samt að flestu leyti ólíkar. Adler hélt því fram 

að grunnur góðrar hegðunar fólks væri að menn yrðu að finna að þeir tilheyrðu öðrum, að þeir 

þyrftu að finna til mikilvægis hvers og eins og hefðu góð tengsl eða samskipti við aðra. Adler 

taldi einnig að allir væru jafnir og hefðu sama rétt til að öðlast gagnkvæma virðingu og reisn 

og þá átti hann einnig við um börn (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007, bls. 5–7).  

3.1 Innleiðing jákvæðs aga 

Hér á eftir ræðum við hvernig hægt er að innleiða jákvæðan aga í samræmi við þau agakerfi 

sem tíðkast í leikskólum. Fjallað verður um fræðimenn sem hallast að jákvæðri styrkingu og 

fræði þeirra.  

Í bókinni Positive discipline for preschoolers: for their early years (Nelsen og fl., 2007, 

bls. 14–19) eru nefndar átta leiðir til að innleiða jákvæðan aga en þær eru eftirfarandi: 
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Í fyrsta lagi er þátttaka barnanna í að finna leiðir til bættrar hegðunar. Börn sem taka þátt 

öðlast skilning á eigin getu og sjálfstæði þeirra eflist. Hægt er að fara þrjár leiðir til þess að fá 

börnin til að taka þátt og veita þeim tækifæri til að tjá sig.  

a) Útbúið myndrænt skipulag saman og leyfið barninu að ákveða röð verka. Takið myndir 

af barninu í þeim aðstæðum sem nota á í skipulaginu og leyfið því að skreyta það með 

teikningum eða límmiðum. Hafið skipulagið sýnilegt og minnið barnið á valkostina á 

skipulaginu þegar það sýnir óæskilega hegðun. 

b) Bjóðið takmarkaða valkosti. Gefið barninu tvo valkosti og láttu það taka ákvörðun með 

því að nota orðin „þú ákveður“ í lokin. Þessi leið gefur barninu persónulegt vald. Ef  

 barnið vill aðra valkosti þá er til dæmis sagt: „það er bara tvennt í boði“. 

c) Skapið tækifæri fyrir börnin til að hafa hlutverk. Segið við barnið „Viltu hjálpa mér 

aðeins?“. Verkefni sem gætu auðveldlega endað í valdabaráttu geta skapað tækifæri fyrir 

gleði og nánd þegar barnið fær að hjálpa til. 

 

Í öðru lagi þarf að kenna börnum að bera virðingu fyrir öðrum með því að sýna þeim 

alúð og virðingu. Sýna þarf barninu þolinmæði þegar það er beðið um eitthvað. Ekki má gera 

ráð fyrir að barnið bregðist strax við bón, sérstaklega þegar það er truflað við leik eða í 

verkefni. Mikilvægt er að undirbúa barnið og segja því til dæmis að eftir fimm mínútur verði 

það beðið að gera eitthvað. Með góðvild og festu sýnum við barninu, ykkur sjálfum og 

aðstæðunum virðingu. 

Í þriðja lagi skiptir máli að hafa gleði um borð t.d. með því að læra að hlæja saman og 

skapa leiki sem létta það verkefni sem framundan er og gera þau skemmtileg.  

Í fjórða lagi er mikilvægt að þekkja þroskastig barnsins og getu þess og hverjar 

takmarkanir.. Mikilvægt er að sýna samúð ef barnið missir stjórn á skapi sínu. Reyna þarf að 

skilja líðan þess og sjá hlutina frá þess sjónarmiði. Með því að reyna að setja sig í þeirra spor, 

eins og áður hefur komið fram, er betur hægt að skilja hvenig þeim líður. Forðast ber að fella 

dóma að óathuguðu máli. 

Í fimmta lagi skiptir máli að þeir fullorðnu séu staðfastir, meini það sem þeir segja og 

fylgi því eftir sem sagt er en þó með góðvild. Það er ekki farsælt að segja eitthvað sem ekki 

verður staðið við. Því færri orð því betra. Sú aðferð felst í að börnum er leiðbeint og sýnt hvað 

þau geta gert í stað þess að refsa fyrir það sem þau geta ekki. Sú aðferð getur orðið til þess að 

forðast riflildi og koma í veg fyrir valdabaráttu. 

Í sjötta lagi er þolinmæði fullorðinna stór og mikilvægur þáttur í samskiptum við börn. 

Áður en barnið hefur náð þeim þroska að skilja hvers ætlast er af því og skilja hlutina þarf oft 
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þolinmæði, að beita endurtekningu eftir því sem við á til að styðja við það atferli sem stefnt er 

að.  

Í sjöunda lagi ber að hafa færri orð og skýrari framsetningu. Best er að fylgja barni 

hljóðlaust áfram þangað sem það á að fara og sýna því hvað það má gera í stað þess að segja 

því hvað það má ekki gera. Eftirfylgni skiptir máli því að börn á leikskólaaldri eru hvatvís og 

aldrei er að vita hverju þau taka upp á. 

Í áttunda og síðasta lagi er að viðurkenna sérstöðu barns. Styrkur barna er mismunandi 

og þau þroskast á ólíkan hátt. Það þarf að fylgjast með hvað vekur athygli þeirra, hvað það 

ræður við og við hvaða aðstæður koma þarf til að aðstoðar. Aldrei skal vanmeta getu barns 

(Nelsen og fl., 2007, bls. 14–19). 

Skólar hér á landi, sem nú innleiða aðferðafræði byggða á hugmyndafræði um 

jákvæðan aga eru meðal annars leikskólarnir Naustatjörn á Akureyri og leikskólinn Furugrund 

í Kópavogi, grunnskólarnir Glerárskóli á Akureyri og Grunnskólinn í Sandgerði. 

3.2 Sjálfstjórnunarkenning William Glasser 

Nýrri sjón var beint að hegðunarerfiðleikum þegar sálfræðingurinn William Glasser gaf út 

Reality therapy: A new approach to psychiatry sem kom út árið 1965. William Glasser er 

fæddur í Cleveland, Ohio árið 1925. Hann lærði upphaflega efnafræði en nam svo sálfræði og 

sérhæfði sig í geðsálfræði. Þá aðferð taldi hann hafa góð áhrif á skólakerfið og taldi að hægt 

væri að koma í veg fyrir sálræna erfiðleika (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). Hann beitti sér fyrir að kennarar ættu og gætu hjálpað börnum til að velja 

leiðir til að bæta hegðun sína (Charles, 1985, bls. 62).  

Sjálfsstjórnarkenning Glassers felur í sér að sérhver maður stjórnist af innri hvöt og 

geti aðeins stjórnað sjálfum sér en ekki öðrum (Gossen, 2002, bls. 37). 

3.2.1 Uppbyggingarþríhornið 

Uppbyggingarþríhornið byggist á þremur mikilvægum hugmyndum í sjálfstjórnarkenningu 

Glassers. Í fyrsta lagi þurfa allir gera eins vel og þeir geta. Í öðru lagi hefur öll hegðun tilgang 

og byggist á grunnþörfum hvers og eins og í þriðja lagi verða allir að hafa sjálfstæðan, 

innbyggðan viljakraft. Samkvæmt sjálfstjórnarkenningunni er börnum kennt að taka réttar 

ákvarðanir. Út frá þessum þremur atriðum setti Glasser upp svokallað uppbyggingarþríhorn 

sem er til leiðsagnar við spurningar í samtalsmeðferð (e. reality therapy) (Gossen, 2002, bls. 

61). Samtalsmeðferð felst í að kennarar tala við börnin um það hvers konar fólk það vilji 

verða, hvað þeim finnist mikilvægt og skapa með þeim félagssamning eða sáttmála í 

heiðarlegum og opnum samræðum (Gossen, 2002, bls. 13).  
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Fyrsta hlið þríhornsins- Þörf 

Beitt er raunsæismeðferð þar sem kennt er að láta óstýrláta hegðun ekki villa okkur sýn heldur 

leita þess sem stýrir hegðun okkar. Þess er gætt að nota áætlun sem særir ekki þann sem þarf 

að byggja upp og sýna honum umhyggju. Byggja þarf viðkomandi upp og kenna honum að 

eðlilegt sé að gera mistök í lífinu því að þannig lærum við af reynslunni. Fyrsta hlið 

þríhornsins byggist á því að hughreysta, sýna skilyrðislausa umhyggju og veita 

einstaklingnum viðurkenningu (Gossen, 2002. bls. 63–66). 

Önnur hlið þríhornsins 

Öll hegðun okkar miðast við það að nálgast eitthvað sem við sækjumst eftir. Við búum okkur 

til einhvers konar væntingar og síðan hegðum við okkur samkvæmt þeim, með því reynum 

við að ná því sem við sækjumst eftir.  

Lagaðar eru upp spurningar í formi samtals sem byggja á sjálfsmati. Spurning eins og 

,,þú gerðir þetta ekki að ástæðulausu, er það?“ Tilgangurinn með þeim er að reyna að finna út 

hvað er að gerast og ástæða hegðuninnar (Gossen, 2002, bls. 66–68).  

Sjálfstjórnunarkenningin felst alltaf í hinu sama, þ.e.a.s. að verja tiltekin lífsgildi sem 

tengjast löngun því sem hver og einn velur sér til að mæta grunnþörfunum fimm: Ást og 

umhyggju, gleði og ánægju, áhrifavaldi og stjórn, frelsi og sjálfstæði og öryggi og lífsafkomu 

(Glasser, 1994, bls. 53–54). Glasser setti fram þarfirnar fimm sem hann taldi vera grunnþarfir 

andlegrar hliðar einstaklings og hjálpuðu honum að vera andlega heill og lífsglaður maður á 

myndrænan hátt.  

 

Mynd 1. Þarfahringur William Glasser (Gossen, 2004, bls. 86). 
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Þegar lokið er að flokka þarfir barnanna er auðveldara fyrir kennarann að koma til móts við 

þarfir þeirra og greina þær. Barn, sem hefur mikla þörf fyrir umhyggju og vill að öðrum líki 

vel við það. Hafi það ríka þörf fyrir frelsi og sjálfstæði er því sama hvað öðrum finnst. Barn, 

sem hefur ríka þörf fyrir gleði og ánægju, verður að njóta þess sem það gerir og það barn, sem 

hefur ríka þörf fyrir áhrifavald, vill alltaf stjórna. Helsta skýring á því að börn sýna áhugaleysi 

og skortir vilja til að ná árangri telur Glasser vera vegna rangrar hugmyndafræði við stjórnun 

kennara. Glasser telur að kennarar beiti of mikilli stýringu, nemendur hafi lítið að segja um 

eigið starf, sjálfræði þeirra er lítið sem er bæði ólýðræðislegt og til þess fallið að drepa niður 

áhugahvöt. Hann telur að valdstjórnun sé ekki af hinu góða og kennarar eigi að virkja börn 

með lýðræðislegum vinnubrögðum, samstarfi og samtölum (Glasser, 1992, bls. 12; Gossen og 

Magni Hjálmarsson, 2006, bls. 39–40). 

Eins og áður segir þarf að sýna börnum virðingu og leyfa þeim að tjá sig. Þar með má 

telja að valdstjórnun geti haft þau áhrif að börn vilji síður taka sjálfstæðar ákvarðanir.  

Þriðja hlið þríhornsins 

Fyrst þarf viðkomandi að skapa sér mynd af þeim sem hann vill líkjast áður en hann reynir að 

ná því markmið sínu að líkjast þeirri persónu. Meðan við lifum reynum við af öllum mætti að 

verða sú persóna sem við höfum mynd af í óskaveröld okkar. Spurningarnar á þriðju hlið 

varða trú okkar á lífsgildum, óskamyndir, sæmd okkar og sjálfsvirðing, dygðir og hvernig við 

viljum vera. Við verðum að spyrja okkur spurningar eins og: ,,Á hvaða lífsgildi höfum við 

mesta trú?“ (Gossen, 2002. bls. 73–76). 

3.3 Uppbyggingastefna Diane Gossen 

Kona að nafni Diane Gossen frá í Kanada kenndi við stofnun Williams Glasser Gæðaskólann 

(e. quality school) í tuttugu ár. Hún hefur bæði starfað sem sérkennari en einnig sem 

skólastjóri sérskóla fyrir nemendur með hegðunarerfiðleika (Gossen, 2006, bls. 191). Hún 

hefur þróað aðferðir sínar við að kenna sjálfsstjórn í skólum út frá samtalsmeðferð Williams 

Glasser sem sú aðferð byggist á að fá börn til að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á 

þörfum sínum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Með því að velja 

þessa aðferð tileinka skólar sér hugmyndafræði uppbyggingarstefnu Gossen og efla með því 

tilfinningaþroska, félagsfærni og siðvitund nemenda sinna. Bæði fullorðnir og börn velja sér 

lífsgildi, skilgreina þau og hafa að leiðarljósi í starfi. Það sem skiptir máli er að reglum sé 

fækkað, þær styrktar og skýr fyrirmæli séu gefin um afleiðingar ef þær eru brotnar.  

Markmiðið er að byggja upp, skapa betri staðblæ, draga úr streitu, auka gleði og 

öruggari framkomu. Í ljós hefur komið að ýmsar síðari tíma kenningar um uppeldi og þroska 
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barna styðjast við aðferðir hennar. Má þar nefna kenningu Williams Powers um sjálfstjórn 

skynhrifa (e. perceptual control theory), kenningu Alfie Kohn um neikvæð áhrif 

umbunarkerfis og bækur James Gillian um orsakir ofbeldis. Gossen hefur starfað í 

grunnskólum og átt mikið samstarf við kennara í Kanada og Bandaríkjunum. Auk þess hefur 

Gossen komið til Íslands og hélt fyrsta námskeiðið hér á landi um uppbyggingarstefnuna í 

Foldaskóla í maí árið 2000 (Gossen, 1996/2002, bls. 7–8). 

Uppbyggingarstefna er aðferðarfræði Diane Gossen og samstarfsfólks hennar við að 

breyta skólamenningu og agastjórnun. Sú stefna er einkum reist á sjálfstjórnarkenningu 

William Glasser. Sjálfstjórnarkenningin miðar að því að ýta undir sjálfstjórn, ábyrgðarkennd 

og þjálfun hvers og eins í tjáningu tilfinninga og þarfa. Hugmyndafræðin snýst um að 

samskipti séu uppbyggileg, að einstaklingar geti litið í eigin barm, að hver og einn hafi 

sjálfstjórn og aga, geti fundið leiðir til lausna, öðlist tækifæri til að leiðrétta mistök sín og 

sjálfsskoðun á hvernig persónur þeir vilja vera (William Glasser Institute, e.d.). Hér er átt við 

sérstakar aðferðir við að kenna sjálfsaga og sjálfsstjórn.  

Langtímamarkmið Uppbyggingarstefnunnar miðast öll við að bæði fullorðnir og börn 

finni leiðir til að uppgötva eiginleika sína sem persónur. Uppbyggingarstefnan snýst að mestu 

um samskipti en minna um kennsluaðferðir. Samskipti starfsmanna skólanna eflast og 

styrkjast einnig með þessari hugmyndafræði. Tengsl milli starfsmanna aukast með því að 

vinna að eigin uppbyggingu (Gossen, 2006, bls. 91). Meginhugmynd stefnunnar er að hver 

maður sé fæddur með sjálfstæðan vilja, að áhuginn komi innan frá, og að fólki sé kenndur 

sjálfsagi.  

3.3.1 Agastjórnun 

Samkvæmt uppbyggingu er agastjórnun reist á grundvallarsetningum sjálfstjórnarkenningar 

Glassers. Gossen hefur skilgreint Í bókinni Sterk saman fimm aðferðir sem fólk notar til að 

stjórna öðrum: Refsa, vekja sektarkennd, beita fortölum og bjóða gylliboð, reglufesta og 

uppbyggingarstjórnun. Hugmyndafræðin byggist á siðferðilegum og sjálfstæðum ákvörðum 

varðandi hegðun. Allt, sem um ræðir, felst í að fólk sé laust við þau neikvæðu viðbrögð sem 

flokkast undir skammir og fá að meta eigin lífsgildi. 

1. Refsing  

Hægt er að beita refsingu bæði í orðum og verki. Kennari, sem refsar börnum skipar barninu 

alltaf í veikari stöðu, til dæmis með reiði, gagnrýni, niðurlægingu, kaldhæðni, óp eða 

bendingum. Slíkur kennari telur að eina leiðin til að barn læri sé með því að beita refsingu í 

stað þess að beina athygli sinni að því hvernig nemendur læra (Gossen, 2006, bls. 4–44). 
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2. Að vekja sektarkennd  

 Með þessar aðferð er höfðað til gildismats barns, því er látið líða eins og það sé einskis vert. 

Þeir kennarar sem hafa áður beitt refsingum taka oft upp þessa aðferð beita þögn og ávíta á 

lágu nótunum. Þegar kennarar notast við þessa aðferð fara börnin að halda að vandamálið 

liggi í því að þau eru sjálf slæm. Þau börn sem eru beitt þessari aðferð eru með lágt sjálfsmat 

og fara í það að reyna að fela eða neita fyrir mistök sín og ljúga jafnvel að sjálfum sér 

(Gossen, 2006, bls. 44–45).  

3. Fortölur og gylliboð  

 Með þeirri aðferð reynir kennarinn að leiðbeina barninu með hóli og viðurkenningu. Þeir sem 

beita þeirri aðferð átta sig ekki á að þeir stjórna. Kennari, sem notar fortölur og gylliboð trúir 

því statt og stöðugt að góð hegðun skapist fyrir utanaðkomandi áhrif. Sú aðferð hefur bæði 

jákvæðar og neikvæðar hliðar. Jákvæða hliðin er sú að barn, sem langar ekki í leikskólann, fer 

þangað samt því að kennarinn er góður við það og vinskapur myndast milli kennara og barns. 

Barnið þóknast kennara sínum og fær umbun í staðinn. Ytri umbun stjórna því hegðun 

barnsins. Það slæma við fortölur og gylliboð er að barnið gerir kennara sínum til geðs en ekki 

neinum öðrum sem það á samskipti við. Slíkir nemendur vinna verkefni sín einungis til að 

gera kennurum sínum til geðs og fá umbun fyrir vikið (Gossen, 2006, bls. 45–48).  

4. Reglufesta  

Með reglufestu er átt við að reglur séu virtar og brugðist við sé ekki farið eftir þeim. Þegar 

kennarinn er reglufastur tekur hann ábyrgð á að börnin hegði sér vel, þ.e. í samræmi við reglur 

og viðurlög. Börnin taka þátt í því að semja reglurnar sem settar eru. Afleiðingar 

reglufestunnar eru fylgispekt og hlýðni. Börnin fara að haga sér á tiltekinn hátt til að forðast 

óþægindi eða til þess að fá viðurkenningu (Gossen, 2006, bls. 48–50). 

5. Uppbyggingarstjórnun  

Uppbyggingarstjórn felst í að finna lausn með samtalsmeðferð. Barn þroskast og lærir þegar 

því tekst að leiðrétta mistök sín. Með því að leiða barnið áfram með spurningum um hvernig 

megi leiðrétta mistökin má fá það til að ígrunda gjörðir sínar. Með þessu er reynt að fá barnið 

til að tengjast sjálfu sér til að minnka líkur á að mistökin verði endurtekin (Gossen, 2006, bls. 

52). 

Með því að kenna börnum sjálfstjórn og ábyrga hegðun með tækifærum til að læra og 

leiðrétta sjálf sín eigin mistök má ná meginmarkmiðum stefnunnar. Hugtakið mistök er notað 
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sem eðlilegur þáttur í ferli sem nýtt er sem tiltekið skref í þroska barna. Þau þurfa að fá að 

takast á við eigin mistök, hugleiða hvað var gert rangt og hverju hefði mátt breyta eða gera 

öðruvísi veitir tækifæri til að læra að bæta fyrir mistökin og finna eigin styrk (Gossen, 2006, 

bls. 32–38). 

Þegar börn gera eitthvað af sér, eru hinir fullorðnu of fljótir til að dæma verk þeirra og 

skilgreina þau án þess að vita hvað býr undir. Brugðist er við með látum og börnin skömmuð. 

Sjaldnast ætti að dæma og skamma án þess að grafast fyrir um orsakir slíkrar hegðunar því að 

oftast nær býr eitthvað undir slæmri hegðun barnsins, nema það eigi við sérstaka 

hegðunarerfiðleika að stríða (t.d. ADHD). Börnum er títt að haga sér illa til að ná fram vilja 

sínum eða til að forðast eitthvað (Barbetta, Norona og Bicard, 2005, bls. 12). 
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4. Kenningar 

Í þessum kafla verður greint frá þeim kenningum sem fræðimenn settu fram á 20.öld um 

atferli og hegðun. Þær hafa allar verið fyrirferðarmiklar frá því að þær voru settar fram allt til 

dagsins í dag.  

4.1 Atferliskenningin 

James Watson var bandarískur sálfræðingur og upphafsmaður atferliskenningarinnar sem kom 

fram árið 1931. Stefnan byggist á vísindalegum aðferðum og rannsóknum á atferli barna. Þar 

er lögð áhersla á hlutlægar mælingar sem eru undirstaða þess að meta árangur. 

Atferliskenningin byggist á þeirri skoðun að tengsl séu milli afleiðingar og hegðunar. Börn 

hafa þannig tilhneigingu til að sækja frekar í hegðun sem hefur góðar afleiðingar fyrir þau en 

þær sem hafa slæmar afleiðingar (Shaffer, 2002, bls. 46).  

Skilyrðing (e. conditioning) er lykilhugtak í atferlisfræðum. Einn áhrifamesti 

atferlisfræðingurinn, á sviði virkrar skilyrðingar, var B. F. Skinner. Hann taldi að börn lærðu 

með því að kljást við áhrif umhverfisins á gjörðir sínar og að verðlaun og refsing eigi ríkan 

þátt í hegðun þeirra. Í þessu samhengi má einnig nefna aðra skilyrðingu en hún er hin 

klassíska skilyrðing sem Ivan Pavlov kom fram með. Hún felst í að einstaklingur tengi áreiti 

við svörun. Það er að segja einstaklingurinn stjórnar ekki hvernig honum líður heldur stjórnar 

áreitið, sem hann verður fyrir, tilfinningum hans. Oft er virkri og klassískri skilyrðingu ruglað 

saman en megin munurinn þeim er sá að hið klassíska gengur út frá að áreiti sé aðal 

áhrifavaldurinn en í þeirri virku sé áherslan lögð á afleiðingarnar (Eggen og Kauchak, 2010, 

bls. 163–179). 

Atferlisbreyting á hegðun getur lærst við aðferðir sem auka líkur á að hegðun 

endurtaki sig, t.d. með jákvæðri eða neikvæðri styrkingu. Einnig má draga úr líkum að hegðun 

endurtaki sig með því að beita refsingu, einveru eða „slokknun“ (Sternberg og Williams, 

2010, bls. 252–254). Atferliskenningin hefur verið gagnrýnd mest fyrir það að gera aðeins ráð 

fyrir utanaðkomandi umbun og refsingu en stuðla síður að innri stjórnun einstaklingsins 

(Eggen og Kauchak, 2010, bls. 178). 

4.2 Vitsmunakenning 

Það þarf að leyfa börnum að koma hugmyndum sínum á framfæri í stað þess að kennari leggi 

þeim til hugmyndir og segi þeim hvað gera skuli, því að mikilvægt er að börn uppgötvi sjálf 

hvernig hlutirnir virka. Kennarinn á samt sem áður að vera til taks og leiðbeina börnum áfram 

í eigin þekkingarleit þeirra. Piaget lagði áherslu á að upplýsingar sem börn fá séu ekki 

einungis frá umhverfinu. Börn búa til sinn eigin vitsmunalega heim. Piaget vildi finna 
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útskýringu á því hvernig börn hugsa öðruvísi um heiminn á ákveðnum stöðum í þroska sínum 

og hvernig þessi markvissa breyting verður. Í gegnum vandlegar rannsóknir á sínum eigin 

börnum og forvitnileg viðtöl við önnur börn þróaði Piaget með sér kenningu sem breytti 

hugmyndum okkar um hvernig börn hugsa um heiminn (Santrock, 2008, bls. 176-178).

 Hugmyndafræði Piagets um vitsmunaþroska einkenndist af þrepaskiptingu Hann vildi 

skipta vitsmunaþroska barnsins í fjögur stig (Eggen og Kauchak 2010, bls. 226–227; 

Santrock, 2008, bls. 43). 

Fyrsta stig er skyn- og hreyfiskeið (0-2 ára). Á því skeiði eru vitsmunir barnanna að 

þroskast gegnum skyn- og hreyfifærni. Barnið fer smám saman að gera greinarmun á sjálfum 

sér og umhverfinu. Það reynir að samlaga nýjar upplýsingar að frumstæðum og takmörkuðum 

skyn- og hreyfiskemum sínum. 

 Annað stig er foraðgerðarstig (2-7 ára). Barnið býr til rökrænt mynstur um umheiminn 

og reynir að laga nýjar upplýsingar að frumstæðum og takmörkuðum skyn- og hreyfiskemum 

sínum um umheiminn. Barnið ræður þó ekki við að beita reglum eða aðgerðum og er ennþá 

sjálflægt. 

 Þriðja stig er stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára). Á því skeiði er barnið farið að geta 

hugsað rökrétt, sett sig í spor annarra og skilið meginreglur samfélagsins en óhlutbundin 

hugsun er ennþá óþroskuð (Sandrock, 2008, bls. 43–44). 

Fjórða stig heitir skeið formlegra aðgerða (frá 11 ára). Á því skeiði er hugsunin orðin mun 

þróaðri og einstaklingurinn getur beitt óhlutbundinni og rökréttri hugsun (Sandrock, 2008, bls. 

43–44 ). 

4.3 Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja er námskenning þar sem barn býr til þekkingu og merkingu úr reynslu 

sinni. Með hugsmíðahyggjunni er löð áhersla lögð á að námsumhverfið sé opið og sem líkast 

raunveruleikanum. Barn myndar eigin skilning á því sem það lærir fremur en að 

skilningurinn komi frá öðrum og öðlist sjálfstæða hugsun. Þannig öðlast barnið 

merkingarbæra þekkingu og skilning á nýjum atriðum. Myndun nýrrar þekkingar og 

skilnings á hvernig það á að haga sér er háð þeirri þekkingu sem barnið aflar sér. Barnið 

verður að vera virkt í náminu og námsaðstæður þannig að það geti beitt nýrri þekkingu við 

sem raunverulegastar aðstæður (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 226). 

 Reynsla getur verið jákvæð og neikvæð. Mestu máli skiptir að reynslan sem við 

öðlumst hafi menntunargildi á þann hátt að hún nýtist til jákvæðrar uppbyggingar (Dewey 
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2000, bls. 36). Heimspekingar, kennarar og námsálfræðingar nota hugsmíðahyggju á 

mismunandi hátt. 

4.3.1 Hugræn hugsmíðahyggja 

Hugræn hugsmíðahyggja (e. cognitive constructivism) er byggð á kenningu Piaget en þar er 

lögð áhersla á leit einstaklingsins að merkingu – skema. Þekking byggist sem sé upp stig af 

stigi í virku samspili barns og umhverfis. Þekkingarsköpun byggist á að barnið lagar 

umhverfið að vitsmunalegri formgerð sinni og lagar vitsmunaformgerð sína að umhverfinu og 

leitar jafnvægis þar á milli. Eggen og Kauchak segja að mikilvægt sé að láta börn uppgötva 

sjálf hvernig hlutirnir eru. Þau þurfa að fá að koma hugmyndum sínum á framfæri í stað þess 

að kennarar leggi þeim til hugmyndir og segi þeim hvað gera skuli. Kennarinn á samt sem 

áður að vera til taks og leiðbeina börnum áfram í eigin þekkingarleit þeirra (Eggen og 

Kauchak 2010, bls. 226–227). 

4.3.2 Félagsleg (hug)smíðahyggja 

Félagsleg (hug)smíðahyggja (e. social constructivism) á rætur sínar að hluta í kenningum 

Vygotsky. Í félagslegri hugsmíðahyggju er lögð áhersla á að nám fari fram í félagslegu 

samhengi og í samskiptum við aðra. Samvinna við aðra gegnir lykilhlutverki. Félagsleg 

samskipti gegna lykilhlutverki við öflun þekkingar. Félagsleg hugsmíðahyggja veitir svigrúm 

fyrir aðstoð bæði frá kennara og einstaklingum í barnahópnum. Þættir eins og gagnkvæm 

samskipti jafningja, stuðningur og handleiðsla eru mikilvægar leiðir til að auka vitsmunalegan 

þroska barna og öflun þekkingar. Félagsleg hugsmíðahyggja hefur haft mikil áhrif á kennara 

og uppeldisfræðinga. Í stefnunni er litið svo á að þekking sé byggð á túlkun sem er háð 

aðstæðum hverju sinni. Gert er ráð fyrir að þekking sé afurð þess hvernig einstaklingar öðlast 

merkingu með reynslu sinni. Þó að þekkingin, sem verður til við nám, sé einstaklingsbundin 

er litið svo á að hún verði til í félagslegu samhengi sem er hluti af þeirri menningu sem hver 

og einn tilheyrir. Hlutverk kennarans er ekki lengur að vera fræðandi heldur öðru fremur 

leiðbeinandi. Hann styður börn á faglegan hátt til að öðlast nýja þekkingu með því að 

leiðbeina, spyrja spurninga sem vekja til umhugsunar, hvetja til gagnrýnnar hugsunar og 

frekari rannsókna á viðfangsefninu (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 227–234). 

Af þessu má sjá að hugsmíðahyggjan tengist mjög hegðun barnsins og er því nátengd 

aga. Í hugsmíðahyggju er lögð áhersla á að ýta undir jákvæða styrkingu, að læra af öðru fólki 

(fyrirmyndum). Flestir sækjast eftir jákvæðum samskiptum við aðra.  

Félags- og menningarleg námskenning (e. sociocultural learning theory) fellur undir 

félagslega hugsmíðahyggju um að börn og fullorðnir læri nýja hegðun með umbun eða 
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refsingu, um athugunarnám og félagslega/menningarlega þætti í umhverfi þeirra. Þess má geta 

að flestir vilja forðast neikvæð áhrif og þrá þau jákvæðu. Ef börn og einstaklingar hegða sér á 

jákvæðan hátt er líklegt að niðurstaðan verði jákvæðari en annars væri og þá er líklegra að sú 

góða hegðun haldist. Þegar hegðun er styrkt með jákvæðni verður sú hegðun til þess að aðrir 

taka upp sömu hegðun. Við slíkar aðstæður verður tiltekin manneskjan fyrirmynd. Hegðun 

skapast fyrir áhrif umhverfisþátta eða hvata. Hlutir í umhverfi fólks hafa áhrif á hvernig það 

hegðar sér. Þessu tengjast einnig sálfræðilegir þættir því að þeir hafa áhrif á hegðun. Fólk 

lærir af öðru fólki. Menning þess og þekking er mismunandi. Foreldrar eru fyrirmyndir barna 

sinna og börnin læra af þeim. Hegðun barna í skólum er með ýmsum hætti því að þau hafa 

öðlast mismunandi þekkingu, menningu og sýn. Einnig eru viðhorf og reynsla barna með 

ýmsum hætti. Allt þetta hefur áhrif á hvernig þau tileinka sér þekkingu (Eggen og Kauchak, 

2010, bls. 227–228). 

4.3.3. Hugræn atferlisstefna 

Hugræn atferlisstefna (e. cognitive behavior modification) er kenning sem sameinar megin 

reglur hug- og atferlisstefnu. Kenningin felur í sér að nemendur taki aukna ábyrgð á eigin 

námi, hegðun og átti sig á hvernig hugsanir þeirra geti haft áhrif á líf þeirra. Kennarar nota 

stefnuna til að hjálpa nemendum að þróa með sér aukna sjálfsábyrgð. Kennarar reyna að fá 

nemendur til að breyta hegðun sinni út frá hugrænu ferli, tjá tilfinningar sínar, hugsanir og 

gjörðir og skipta þeim út fyrir aðrar æskilegri. Aðferðin hefur virkað mjög vel á áhugalausa 

nemendur, til að fá þá til að vinna í kennslustundum og áorka því sama- og bekkjarfélagar 

þeirra. Stefna hefur mikið verið notuð til þess að hjálpa börnum með kvíða, þunglyndi og litla 

sjálfstjórn (Cognitive behavior modifacation, 2009; Eggen og Kauchak, 2010, bls. 188). 
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5. Hegðunarerfiðleikar 

Hegðunarerfiðleikar hafa verið vandamál í leik- og grunnskólum frá upphafi vega. Áður fyrr 

var aga haldið með valdbeitingu en nú eru viðurlög oftast ákveðin í samráði við börn. 

Agavandamál í skólum er ekki eingöngu vandi skóla og kennara, þar sem það ber að skoða 

sem þjóðfélagslegt vandamál (Anna Lilja Þórisdóttir, 2003, bls. 34–36).  

5.1 Æskileg og óæskileg hegðun 

Börn eru að eðlisfari forvitin og sú forvitni er drifkraftur í þekkingaröflun þeirra strax frá unga 

aldri. Verkfærin, sem börn nota eru skilningarvitin. Þau þurfa að rannsaka og prófa. Ef barn 

sýnir óæskilega hegðun þurfa hinir fullorðnu að setja sig í spor þess og ígrunda hvað barnið 

var að hugsa. Ekki er æskilegt að byrja á að skamma og sýna neikvæð viðbrögð því að slíkt 

getur kallað fram hið neikvæða í barninu. Ef sá fullorðni byrjar á að útskýra af hverju hin 

tiltekna hegðun eða athöfn er óæskileg er líklegra að barnið skilji og framfylgi þeim boðum 

sem koma í kjölfarið. Það skiptir miklu máli að börn finni fyrir hvatningu. Mikilvægt er að 

umhverfið sé uppörvandi og skapi aðstæður sem kalla fram jákvæða hegðun þeirra. 

Undirstaða þess að ná fram æskilegri hegðun er að standa við orð sín. Þegar reglur hafa verið 

settar þurfa foreldrar og kennarar að standa við orð sín og framfylgja einnig þeim reglum sem 

settar hafa verið. Börn þurfa skýrar reglur og ramma til að geta gengið að því vísu hvað sé rétt 

og hvað rangt (Nelsen, Erwin og Duffy, 2007, bls. 139–151). 

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um sjálfsaga og sjálfsstjórn. Þeirra á meðal er 

heimspekingurinn John Locke sem hélt því fram að gott uppeldi væri mikilvægt og að 

sjálfsstjórn og sjálfssagi væru höfuðdygðir mannsins. 

Markmið barnasálfræðinnar eru í raun fyrst og fremst þau að gera sér grein fyrir 

breytingu og sálrænni þróun barns, hvernig hegðun þess breytist og orsakir þess sem fylgir 

hverju aldursskeiði. Mikilvægt er að leysa erfiðleika barna og vandamál sem upp koma. 

Heimspekingar fyrri tíma hugleiddu sama vanda og barnasálfræðin gerir nú á tímum 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 37–38). 

Til að barn læri að fara eftir tilteknum óskum eða væntingum fullorðinna þurfa þeir að 

kenna þeim það til að byrja með og fylgja gefnum fyrirmælum eftir. Barn lærir ekki 

undirstöðuatriði mannlegra samskipta ef fyrirmyndin er ekki skýr. Ef barn lærir ekki reglurnar 

jafnóðum og þeim er fylgt eftir getur það skort skilning og þekkingu til að tileinka sér þá 

æskilegu hegðun sem ætlast er til af því. Fullorðnum ber að setja börnum mörk og í því felst 

að sýna börnum jákvæðan aga. Stöðva þarf óæskilega hegðun og hrósa þeim þegar þau gera 

rétt (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 263–266). 
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Sum börn búa ekki yfir þeim eiginleika að tjá sig með orðum og beita því ýmsum ráðum sem 

falla undir óæskilega hegðun við tjáningu sína. Stundum getur dugað að benda barni á hvað 

hjartað slær hratt þegar maður reiðist. Fyrir barn getur verið nóg að draga athyglina frá reiði 

þess og fá það til að einbeita sér að einhverju öðru. Einnig getur hjálpað að fá það til að anda 

inn og anda frá sér til að öðlast innri ró. Þegar tekist hefur að róa barnið er gott að spjalla um 

það sem gerðist. Með því er barnið fengið til að ígrunda gjörðir sínar og hegðun. Mikilvægt er 

að hinir fullorðnu haldi ró sinni og hafi trú á barninu, leiðbeini því og ræði svo um lausn 

vandans í sameiningu. Þar skiptir miklu máli að leyfa barninu að tjá sig (Nelsen og fl, 2007, 

bls. 130–132).  

Fæstir foreldrar vilja beita barn sitt harðræði eða vali. Eigin ígrundun varðandi uppeldi 

barna ræður úrslitum um hvernig til tekst. Þau markmið, sem foreldrar vilja setja sér, nást ekki 

ef óæskilegum aga er beitt. Yfirgangur og harka hafa þær afleiðingar að barn getur fyllst reiði, 

tilfinningalíf bælist og það finnur fyrir niðurlægingu. Mótþrói getur myndast, barninu kann að 

finnast það ekki búa við ástríki og alúð fullorðinna og því finnst það ekki hafa stjórn á skapi 

sínu. Barn þarf hrós þegar það fylgir þeim reglum sem fullorðnir setja. Að beita sér fyrir því 

að gefa skýr boð, brosa, eða sýna önnur jákvæð viðbrögð tekur tíma og krefst aga og þarf 

stöðugt að beita í uppeldi barns. Best er að setja skýr mörk strax við eins árs aldur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 264).  

5.2 Rannsóknir á hegðunarerfiðleikum 

Í grein Önnu Lindar Pétursdóttur (2011, bls. 121–143) í Uppeldi og menntun er fjallað um 

rannsókn á aðferðum til að draga úr langvarandi hegðunarerfiðleikum með svokölluðu 

virknimati og stuðningsáætlunum. Greinin byggir á niðurstöðum rannsókna meistaranema í 

uppeldis og menntunarfræðum við Háskóla Íslands á árunum 2009–2011. Rannsóknin var 

gerð á leik-, grunn og framhaldsskólastigi til að meta hvort virknimat og stuðningsáætlanir 

skiluðu jákvæðum áhrifum á óæskilega eða truflandi hegðun þeirra nemenda sem tóku þátt í 

henni. 

Skýrt skipulag og vel skilgreindar reglur eru mikilvægar aðferðir til að reyna að finna 

úrræði til að efla jákvæða styrkingu við óæskilega hegðun hjá börnum. Með fyrirbyggjandi, 

öflugum aðgerðum er hægt að draga úr hlutfalli barna sem þurfa sértækari úrræði (Sørlie og 

Ogden, 2007).  

Í greininni vísar Anna Lind Pétursdóttir í handbókina Functional assessment and 

program development for problem behavior: A practical handbook. Í henni er sagt frá að 

virknimat sé aðferð til að ákvarða áhrifaþætti óæskilegar hegðunar með beinum og óbeinum 

aðferðum. Í virknimati er upplýsingum um óæskilega hegðun aflað með nokkrum ólíkum 



21 

 

aðferðum á vettvangi. Upplýsingum er safnað með fyrirliggjandi gögnum og viðtölum við 

kennara, foreldra og í sumum tilvikum við börnin sjálf hafi þau aldur og þroska til (O´Neill, 

Horner, Albin, Sprague, Storey og Newton, 1997). 

Við gerð virknimats þarf að skilgreina bæði óæskilega og æskilega hegðun vel og á 

hlutlausan og mælanlegan hátt. Í því felst að greina aðdraganda, afleiðingar og hvað annað 

sem heldur henni við. Niðurstöður virknimats er síðar hægt að styðjast við, til dæmis við gerð 

einstaklingsmiðaðar stuðningsáætlunar. Slík áætlun felur í sér fjögur atriði: Að komast að 

orsök hegðunarinnar, hvernig koma megi í veg fyrir hana, kenna viðeigandi hegðun og efla 

jákvæða styrkingu. Í jákvæðri styrkingu er hægt að styðjast við viðeigandi hvatningarkerfi 

(Zuilma Gabriela Sigurðardóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2000, bls. 315–334). 

Niðurstöður rannsóknarinnar, sem um ræðir og gerð var á þessun þremur skólastigum, 

sýndu fram á jákvæðar niðurstöður virknimats og stuðningsáætlunar bæði á börn og starfsfólk 

skólanna sem tóku þátt í rannsókninni. Þær leiddu í ljós að verulega dró úr óæskilegri eða 

truflandi hegðun barnanna auk þess sem virk þátttaka þeirra jókst til muna. Því má með sanni 

segja að stuðningur við jákvæða hegðun skili árangri og virknimat og stuðningsáætlanir eru 

góðar aðferðir til þess að ná honum fram (Anna Lind Pétursdóttir, 2011, bls. 130–135).  

Önnur rannsókn á hegðunarerfiðleikum var gerð í barnaskóla á dreifbýlu svæði í norð-

vestur hluta Bandaríkjanna. DePry og Sugai skrifuðu grein um framkvæmd hennar en 

markmiðið var að kanna þau áhrif sem ,,fyrirfram leiðrétting“ (e. pre-correction) og virkt 

eftirlit (e. active supervision) hafa á minniháttar hegðunarfrávik nemenda. Að auki var 

könnuð gagnsemi þess að skoða daglega gögn um hegðun nemenda. Kennarar og annað 

fagfólk hafa beitt slíkum aðferðum til að draga úr hegðunarfrávikum barna (DePry og Sugai, 

2002, bls. 255). 

Í greininni er fjallað um þrjár lykiaðferðir sem notaðar eru til að koma í veg fyrir 

óæskilega hegðun. Svo vill til að lykilaðferðirnar þrjár eru einnig frumbreytur 

rannsóknarinnar: Virkt eftirlit, fyrirfram leiðrétting og dagleg skoðun gagna. Sem dæmi um 

virkt eftirlit má nefna að kennarinn hefur góða yfirsýn yfir það sem gerist hjá nemendum og 

fylgist vel með þeim með því að ganga á milli þeirra og veita þeim jákvæða athygli fyrir 

viðeigandi hegðun. Fyrirfram leiðrétting á við þegar kennari veitir nemendum sínum 

hvatningu til æskilegrar hegðunar áður en aðstæður koma upp þar sem nemandi sýnir 

neikvæða hegðun, en kennari styrkir jafnframt barnið um leið og það sýnir jákvæða hegðun. 

Dagleg skoðun gagna fólst í að kennari og rannsakandi hittust á hverjum morgni áður en 

kennsla hófst og litu í sameiningu yfir skráð gögn frá deginum áður. Rætt var hvaða áhrif 

aðferðirnar höfðu haft og hvað hafði breyst.  
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Þess má geta að aðferðirnar þrjár byggjast á kennsluaðferðum sem styðjast við það sem gerist 

á undan óæskilegri hegðun, þ.e. fyrirbyggjandi aðferðir (e. antecedent-based instructional 

strategies) þar sem stuðst er við reynslu kennarans af atferli og viðbrögðum nemenda við 

ýmsar aðstæður (DePry og Sugai, 2002, bls. 257–258).  

Að framansögðu má ljóst vera að aukið eftirlit, eftirfylgni og beiting fyrirbyggjandi 

aðferða skipta máli þegar reynt er að bregðast við óæskilegi hegðun. Margskonar úrræði geta 

reynst vel sé þeim beitt á réttan hátt. Það á þá ekki aðeins við um börn heldur einnig þá sem 

eldri eru eins og fram kom í grein Önnu Lindar.   
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6. Hlutverk leikskóla 

Þegar fjallað eru um aga í leikskólum vill það oft leiða til umræðu um það hvað sé agi og 

hvernig honum sé beitt. Við höfum oft fengið þessa spurningu en ekki alveg vitað hvernig við 

eigum að svara henni. Hver leikskóli velur sínar leiðir til að framfylgja þeim lögum sem 

leikskóla ber að fylgja og fara eftir aðalnámskrá leikskóla enda byggist valið á þeirri 

uppeldisfræðilegu sýn sem starfsmannahópurinn hefur. Í Aðalnámskrá leikskóla er greint frá 

að starfshættir skóla skuli mótast af umburðarlyndi gagnvart börnum, starfsfólki og 

foreldrum, jafnrétti sé til staðar, lýðræðislegt samstarf hjá öllum og ábyrgð (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 7). Þar má tengja hugtakið aga inn þar sem fyrrnefnd hugtök eru 

grunnhugtök hans. Velferð og hagur barna eiga að vera höfð að leiðarljósi í leikskólastarfi 

sem og annars staðar. Umönnun og menntun, örugg náms- og leikskilyrði, að nám fari fram í 

leik og skapandi starfi og að börnin njóti þess kost að alast upp í fjölbreyttu umhverfi. 

Í 2. gr. leikskólalaga er fjallað um uppeldismarkmið leikskóla og að stuðla skuli að 

sterkri sjálfsmynd barna, sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. Þar af leiðandi er mikilvægt 

að leikskólakennarar þekki þær aðferðir sem leggja grunn að sterkri sjálfsmynd en einnig að 

kynnast því á hvaða hátt hið gagnstæða á sér stað (Lög um leikskóla, 2008). Allir þessir þættir 

krefjast aga og eftirfylgni og að allir þeir, sem koma að uppeldi barna, temji sér að standa 

saman. En hvernig er þá hægt að leggja grunn að góðum starfsháttum leikskóla? Undirstaða 

góðra starfshátta er að leikskólinn sé byggður á þeim lífsgildum sem allir geta verið sáttir við. 

Grundvallarreglur leikskólans þurfa ekki að vera margar en skólastjóri ber ábyrgð á að þeim 

sé fylgt eftir. Hvað varðar þann hluta starfsins sem snýr að hegðun og hvernig eigi að 

framfylgja aga þurfa allir að vera sammála hvernig að því skuli standa. Skólinn þarf að setja 

sér markmið og gera sáttmála eða námskrá sem tilgreinir þá þætti (Gossen, 1996/2002, bls. 

14–19). Hver og einn leikskóli ákveður í samræmi við Aðalnámskrá hvaða agastefnu hann vill 

fylgja í eigin skóla. 

 

Innra starf 

Dagskipulag leikskólans þarf að vera byggt á áhuga og getu barnanna. Eins og áður hefur 

komið fram þurfa börnin að finna að þau séu metin að eigin verðleikum. Umhverfi skólans 

þarf að vera hvetjandi (Rodd, 1996, bls. 96–100).  

6.1 Hlutverk kennara í leikskóla 

Sem dæmi um hvernig klassísk skilyrðing (e. classical conditioning) sem Ivan Pavlov kom 

fram með, nýtist í skólastarfi getur viðmót kennara haft áhrif á líðan barna í leikskólanum. Ef 
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kennarinn tekur alltaf mjög vel á móti börnunum þegar þau koma í leikskólann fara þau á 

endanum að tengja vellíðan við dvöl sína þar, jafnvel þó að kennarinn sé ekki á staðnum. 

Þetta krefst tiltekins aga sem kennarar þurfa að temja sér. Klassísk skilyrðing hefur átt sér stað 

þegar barn hefur lært að veita ákveðna ómeðvitaða, andlega eða líkamlega svörun við tilteknu 

áreiti. Lykilatriðið í klassískri skilgreiningu er tenging, það er að barnið tengi áreiti við 

svörun. Til að slíkt gerist þurfa skilyrta og óskilyrta áreitið að eiga sér stað koll af kolli. 

(Eggen og Kauchak, 2010, bls. 164–165).  

Besti árangurinn í agastjórnun næst þegar kennarinn er duglegur að vinna með 

börnunum við að koma í veg fyrir agabrot í stað þess að taka bara á þeim þegar þau koma 

upp. Það að koma í veg fyrir óæskilega hegðun auðveldar bæði starf kennarans og barnanna.. 

Slíkt gerist þó ekki á einum degi heldur krefst það mikillar vinnu (Eggen og Kauchak, 2010, 

bls. 354). Kennarar, sem ná mestum árangri hvað þetta varðar nota þrjár aðal reglur: 

umhyggju og traust, þróun ábyrgðar og verja tímanum vel. Það skiptir bæði kennara og 

foreldra miklu máli að geta verið umhyggjusamir en jafnframt ákveðnir á sama tíma. Þetta 

krefst tiltekins sjálfsaga og langtímamarkmið gefa besta raun. Þeir kennarar, sem eru vel 

skipulagðir og nota skýrar reglur, eru að jafnaði þeir kennarar sem ná albestum árangri með 

börnum. Ef börn finna að kennari þeirra er vel skipulagður og veit hvað hann er að gera þá eru 

minni líkur á að upp komi ágreiningur (Eggen og Kauchak, 2010, bls.357–358). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 eiga kennarar að vera leiðandi í mótun 

uppeldis- og menntastarfsins, fylgja eftir því nýja og miðla þekkingu. Kennari á ávallt að vera 

góð fyrirmynd í starfi sínu með börnum, litið er á kennara sem leiðandi samverkamann barna, 

foreldra og annars starfsfólks. Það að barn sé virt að verðleikum og fái að njóta bernsku sinnar 

er eitt að þeim verkum sem kennarar þurfa að fylgjast með (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

22). 

6.2 Barnahópurinn í leikskólanum 

Það getur verið ögrandi verkefni fyrir kennara að halda aga á deild í leikskóla. En það er ekki 

ógjörningur og vel er hægt að ná góðri stjórn með góðu skipulagi. Að halda aga á deild getur 

þó verið flókið og krefjandi. Kennari getur þurft að eiga við börn trufla en hafa samtímis auga 

með hinum börnunum. Kennari þarf að bregðast strax við uppákomum og vera snöggur að 

taka ákvörðun um hverju hann ætli að skipta sér af og hvað hann ætli að leiða hjá sér.  

Venjur og hefðir skapast og leitast skal við að hvetja börnin og stuðla að framförum 

þeirra. Það er hægt að gera á jákvæðan hátt með því að skapa öruggt umhverfi þar sem regla 

er á hlutunum og nám getur farið fram. 
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Áhugahvöt barnanna eykst ef regla er á námsumhverfinu. Skilvirk stjórnun veldur því að börn 

læra betur og hegðun er betri en hvort tveggja leiðir til betri árangurs. Agastjórnun felst í að 

kennarinn stýrir umhverfi og agi byggist á viðbrögðum kennarans við óviðeigandi hegðun. En 

betra er að koma í veg fyrir slæma hegðun en að þurfa að glíma við hana þegar hún á sér stað. 

Kennarinn þarf að skapa öruggt umhverfi, vekja ábyrgðartilfinningu barnanna og skapa eins 

mikinn tíma og tækifæri fyrir nám og mögulegt er. Kennari sýnir börnum umhyggju og börnin 

eiga að finna að allar tilfinningar eru leyfilegar í kennslustofunni og þau eiga að finna fyrir 

umhyggju. Börnin finna til ábyrgðar þegar þau þroskast félagslega og tilfinningalega. Þau átta 

sig á að þau bera ábyrgð á að hjálpa til við að skapa gott námsumhverfi og fara eftir reglum af 

því að þær eru skynsamlegar en ekki vegna þess að þau hræðist refsingu (Watson og Ecken, 

2003, bls. 3). 

Yngstu börnin hafa ekki mikla athygli. Þau þurfa auðveldar og skýrar reglur, eins og t.d. 

að rétta upp hönd þegar þau vilja tala, fá leyfi kennara til að standa upp. Við stöndum í röð, 

höfum hendurnar við síður, hlustum þegar aðrir tala og svo framvegis. Það þarf að byrja að 

kenna reglurnar strax fyrsta daginn í leikskólanum og útskýra hvaða hlutverki þær gegna gefa 

dæmi og svara spurningum. Það þarf að halda áfram að kenna reglurnar út árið, sýna að þær 

eru mikilvægar og það sé mikilvægt að fara eftir þeim (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 359–

361). Það er ekki nóg að setja reglur og sjá til þess að börnin fari eftir þeim heldur þurfa 

kennarar að útskýra í hverju reglurnar eru fólgnar. Kenna þarf börnum gott siðferði og 

mikilvægi þess að læra reglur til að halda skipulaginu réttu. Skýrar reglur um ásættanlega 

hegðun skipta máli einkum með tilliti til þess að börn koma frá ólíkum heimilum og hegða sér 

því ekki öll með sama hætti. 

6.2.1 Siðgæðisþroski barna 

Piaget og Kohlberg eru einir helstu fræðimennirnir sem fjölluðu um siðgæðisþroska barna. 

Áhuginn á að kanna hvernig börn hugsa um siðgæði kom frá Piaget. Hann tók viðtöl og 

fylgist með börnum á aldrinum fjögurra til tólf ára. Hann fylgdist með börnunum meðan þau 

spiluðu kúluspil til að komast að því hvernig þau hugsuðu og notuðu reglurnar. Hann spurði 

þau einnig um siðferðisleg atriði eins og þjófnað, lygar, refsingar og réttlæti (Santrock, 2006, 

bls. 280–281). 

Piaget komst að þeirri niðurstöðu að börn ganga í gegnum tvö stig siðgæðisþroska. 

Fyrra stigið hefst um fjögurra ára aldur og lýkur um sjö ára aldur Á þessu fyrsta stigi hugsa 

börnin þannig að réttlæti og reglur séu óhagganlegar og afleiðingarnar eina viðmiðið sem þau 

hafa. Á aldrinum sjö til tíu ára eru börn stödd milli fyrsta og annars stigs og sýna einkenni frá 

hvoru tveggja. Frá tíu ára aldri eru börn komin á annað stig og farin að gera sér grein fyrir að 
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fullorðnir setja reglur og lög. Þau fara að velta fyrir sér tilgangi þeirra og afleiðingum. 

Samkvæmt Piaget gera börn á fyrsta stigi siðgæðisþroskans sér ekki grein fyrir orðsökinni 

heldur dæma út frá afleiðingum., Hann tekur dæmi um slíkt þegar barn brýtur tólf bolla 

óviljandi en einn bolla viljandi, telur barnið verra að brjóta 12 bolla óviljandi. Þau búast við 

að refsing komi strax í kjölfar afleiðingar. En börn, sem eru komin á annað stig, vita að 

refsingin kemur ekki nema að einhver verði vitni að gjörum þeirra og þá verður refsingin 

óumflýjanleg (Santrock, 2006, bls. 280–281). 

Kohlberg var annar fræðimaður sem kom fram með kenningar um siðgæðisþroska 

barna en hann byggði kenningar sínar á Piaget, Hann taldi samt sem áður að stig 

siðgæðisþroskans væru sex. Hann lagði áherslu á það að börn nýttu sér tækifæri til að skoða 

sjónarhorn annarra. Kohlberg sagði börnum klípusögur til að geta greint hversu langt þau 

væru komin í siðgæðisþroskanum og byggði kenningar sínar á þeim. Hann skipti 

siðgæðisþroskanum í þrjú þrep en hvert þrep inniheldur tvö stig (Santrock, 2006, bls. 358–

359).  

Þrepin 3 

1. Þrep, 1. stig. Á því stigi telja börn að þau verði að hlýða því að þau hræðist refsinguna 

fyrir að hlýða ekki. Siðferðisleg ákvörðun er tekin út frá ótta. Á 2. stigi eru þau góð 

við aðra svo að aðrir verði góðir við þau. 

2. Þrep, 3. stig. Þá fara börn að meta traust og umhyggju út frá siðgæðismati. Þau taka oft 

upp þau lífsgildi sem foreldrar þeirra aðhyllast. Á 4. stigi tekur einstaklingur 

siðgæðisákvarðanir út frá lögum og reglum. 

3. Þrep, 5. stig. Þá er viðkomandi farinn að meta hvort lög og reglur geti í raun verndað 

almenn mannréttindi. Á 6.og síðasta stiginu hefur einstaklingur byggt upp 

siðgerðislega hugsun miðað almenn mannréttindi (Santrock, 2006, bls. 358–360). 

Bæði Piaget og Kohlberg töldu að börn á leikskólaaldri ættu að geta áttað sig á því að allri 

hegðun fylgir afleiðing, þó svo að þau séu ekki farin að tengja saman orsök og afleiðingu. 

6.3 SMT 

SMT-skólafærni er útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior Support/PBS. SMT er 

hliðstæð aðferð við PMT-foreldrafærni (e. parent management training) þar sem lögð er 

áhersla á að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda með því að kenna og þjálfa 

félagsfærni, umbuna fyrir æskilega hegðun og samræma vinnubrögð starfsfólks gagnvart 

nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Aðalmarkmið SMT skólafærni er að skapa gott 

andrúmsloft og tryggja öryggi og velferð barna og starfsfólks. Allir skólar ættu að geta boðið 

leiðir hvað þetta varðar fyrir öll börn, bæði fyrir þau börn sem eru ,,stilltu‘‘ börnin og þau sem 
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eiga við hegðunarerfiðleika að stríða. Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun tekur á 

þeim þáttum sem þurfa til að ná fram hlýðni, jákvæðum samskiptum og öryggi. Þessi aðferð 

er ætluð starfsfólki skóla til að koma í veg fyrir árekstra, auka aga og öryggi bæði starfsfólks 

og barnanna (Sprague og Golly, 2008, bls. 3–11). 

Aðaláhersla er lögð á að skólarnir geti beitt inngripum til að koma í veg fyrir tiltekna 

hegðun. Inngrip er aðferð sem notuð er til að takast á við óæskilega hegðun eða önnur 

vandamál. Inngripin hjálpa til við að innleiða æskilega hegðun hjá nemendum. Dæmi um 

almenn inngrip, sem notuð eru fyrir alla nemendur, eru til dæmis reglur við tilteknar 

aðstæður, kennsla í viðeigandi hegðun og félagsfærni og jákvæða styrkingu. Þeim alhliða 

inngripum, sem notuð eru fyrir öll börn skólans, er ætlað að koma í veg fyrir vandann áður en 

hann verður til. Þessi inngrip eru sett fram í þriggja þrepa líkani (sjá mynd neðar) sem 

auðveldar starfsfólki skólans að átta sig á því hvaða inngripum á að beita fyrir hvern hóp. 

Skipuleggja þarf áhrifarík inngrip til langs og skamms tíma og allt starfsfólk verður að 

framfylgja þeim (Sprague og Golly, 2008,bls. 24–28) 

Á fyrsta þrepi eru 85-90% barna það er stuðningskerfi sem nær til allra barna í 

skólanum, þar fer fram skilvirkur stuðningur, kennsla í félagsfærni, virk stjórnun og eftirlit, 

jákvæð styrking, ákveðin sanngjarn og leiðbeinandi agi og allar ákvarðanir teknar á grundvelli 

gagna. Á öðru þrepi eru 7-10% barna sem eru í áhættu þar fer farm yfirgripsmikil kennsla í 

félagsfærni og stuðningi, sjálfstjórnarkerfi, aukin stuðningur í námi. Á þriðja þrepi eru 3-5% 

barna sem eru í mikilli áhættu, þurfa stuðning í námi, virknimat, einstaklingsmiðaðar áætlanir 

í þessi þrepi fer fram samvinna við fjölda aðila þessar leiðir koma í stað brottvikningar úr 

námi (Sprague og Golly, 2008, bls. 27). 

 

Mynd 2. Þriggja þrepa líkan í agamálum (Menntamálaráðuneytið, 2006).    
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Best er að þær séu skýrar og auðveldar þannig að börnin skilji þær og viti hvers er ætlað af 

þeim. Þeir kennarar, sem setja fram skýrar væntingar og reglur, ná besta árangri (Sprague og 

Golly, 2008,bls. 107–109). Af þessu má læra að samskipti við börn verða að vera jákvæð til 

að auka líkur á að þau hagi sér eins og til er ætlast hverju sinni. Mikilvægt er að kennarar 

samræmi aðferðir til að börn viti og þekki hvað er æskileg hegðun. Með þessi atriði að 

leiðarljósi ætti að skapast jákvætt og gott andrúmsloft og fyrir börn og starfsfólk. Það verður 

til þess að skólastarfið verður jákvætt og árangursríkt. 
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7. Hlutverk foreldra  

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska. Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og 

nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best 

hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. Aðrir sem koma að 

uppeldi barna skulu sýna þeim virðingu og umhyggju. 

(Lög um barnavernd, 2002) 

 

Foreldrar bera mikla ábyrgð á degi hverjum.Sumir þeirra þurfa að velta fyrir sér hvernig þeir 

eigi að komast í gegnum daginn og margir þeirra hafa hreinlega gefist upp. Enn aðrir eiga í 

daglegri baráttu við barn sitt. Þó eru til ótal leiðir til að gera samskiptin léttari og 

skemmtilegri því það er fátt leiðinlegra en að nöldra sífellt í barninu sínu.  

Víða um hefur aukist skilningur á nauðsyn þess að meðhöndla hegðunarvanda barna 

vegna þess hve alvarlegur samfélagsvandi hlýst ef ekkert er að gert. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að lykilatriðið þess að bæta hegðun barna liggur í uppeldisaðferðum foreldra (Anna 

Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 9). Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar 

uppeldisleiðir til að gera samskiptin léttari og ánægjulegri fyrir foreldra, kennara og börn. 

7.1 Árangursrík samskipti á milli foreldra og leikskóla 

Heimilisaðstæður barna hafa mikil áhrif og þess vegna er nauðsynlegt að virkja foreldra til 

samstarfs en það krefst mikillar vinnu kennara. Gott samstarf við heimilin gefur af sér mikla 

kosti. Árangurinn eykst viðhorfið verður jákvæðara og hegðunin batnar. Því betur sem 

kennarinn þekkir til barnsins og aðstæðna þess því betur getur hann komið til móts við það. 

Það sem einkum felst í foreldrasamstarfi er að skapa tengsl milli fólks sem ber virðingu fyrir 

mismunandi þekkingu, færni, reynslu og eiginleikum og viðhorfum hvers annars. Það varðar 

einnig þá sem vinna að sameiginlegum markmiðum sem byggjast á fyrrnefndum atriðum 

(Andersen og Rasmussen, 1996, bls. 58). 

 

Í Skólastefnu Kennarasambands Íslands segir eftirfarandi: 

 

 Skóli og heimili hafi virk tengsl og beri sameiginlega ábyrgð á námi og velferð 

nemenda. Milli aðila ríki gagnkvæm virðing, traust, jafnræði og trúnaður. 

 Kennarar skulu hafa siðareglur kennara að leiðarljósi í starfi sínu 



30 

 

 Við upphaf skólagöngu á hverju skólastigi skal lagður grunnur að 

foreldrasamstarfi. Gagnkvæm upplýsingamiðlun eigi sér stað milli skóla og 

heimila og verkaskipting milli þessara aðila sé skýr. Sem grunnur að góðu 

samstarfi er áhersla lögð á gagnkvæma virðingu og traust. 

 Skóli styður og hvetur foreldra til þátttöku í skólastarfi. Þátttaka foreldra styður 

bæði við nám og skólagöngu barna þeirra og við skólastarfið í heild sinni. 

 Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun foreldrafélaga og foreldraráða/skólaráða. 

Hlutverk foreldrafélags/foreldraráðs/skólaráðs er að styðja skólastarfið, stuðla að 

velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla. 

 

(Skólastefna KÍ, 2011 – 2014) 

Samskipti foreldra og skóla geta farið fram með ýmsum hætti t.d með miðum, tölvupósti 

(hefur aukist mikið) og símleiðis. Einnig er hægt að hafa opið hús eða boða foreldra á fund. 

Ræða þarf við foreldra á jákvæðan hátt og láta þá finna fyrir samstarfsvilja. Að segja 

foreldrum frá framförum getur leitt til betri samstarfs heimilis og skóla (Eggen og Kauchak, 

2010, bls. 367–370). Foreldrar þurfa að glíma við ýmislegt. Flestir vilja ala upp heildstæðan 

og öruggan einstakling sem á eftir að spjara sig vel í lífinu. Góð og jákvæð samskipti milli 

barna og forráðamanna gerir samskipi þeirra á milli svo miklu skemmtilegri en þau neikvæðu. 

En flestir foreldrar glíma við ýmis vandamál í uppvexti barna sinna, og þar skiptir agi miklu 

máli. 

Mikið af samskiptunum forelda og barna eru skipanir sem hljóða svona: Vaknaðu, 

klæddu þig, borðaðu, klæddu þig o.s.frv. Allt eru þetta skipanir sem flest börn eru hætt að 

hlusta á og það er talin ástæða þess að börn láti sem þau heyri ekki þegar foreldrarnir tala 

(Samalin, 1988, bls. 5). Mikilvægur þáttur í samskiptum barna og fullorðinna er að hlusta á 

barnið. Ef fullorðnir hlusta á börnin eru meiri líkur á að unnt sé að ráða fram úr þeim vanda 

eða öðru sem upp kemur. 

Að beita virkri hlustun. 

Sá sem beitir virkri hlustun bregst við þörfum þess sem talar. Þess vegna skiptir máli að 

hlustandinn leggi sig allan fram til að skilja það sem sagt er og nýti allar upplýsingar sem 

hann fær, til dæmis bældar tilfinningar. Þetta kallast virk hlustun. Það, sem þarf að hafa í huga 

þegar hlustað er til að skilja, er að tími og staður séu viðunandi, hlustandinn sýnir áhuga sinn 

með réttu augnaráði, réttri líkamsstöðu og þögn. Hlustandinn safnar upplýsingum eftir þremur 

mismunandi boðleiðum, frá þeim sem talar, hvernig hann segir frá og með líkamstjáningu. Í 
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samskiptum er hlustun mikilvægasti miðillinn sem fólk þarf að þróa (Rodd, 2006, bls. 75). 

Atriði sem þetta krefst sjálfsaga og þolinmæði fullorðinna. Það skiptir miklu máli að kennarar 

temji sér þá hæfni að beita virkri hlustun því að börnin eru gullmolar foreldra sinna og 

kennurunum ber skylda til að hlusta á börnin. 

7.2 PMT 

PMT aðferðin er byggð á líkani dr. Gerald Patterson Social Interaction Theory um þróun 

andfélagslegrar hegðunar. Bandarískir fræðimenn þróuðu síðan aðferðina.. PMT aðferðin er 

hugsuð fyrir foreldra og aðra uppalendur og stendur fyrir ,,Parent Management Traning.‘‘ Sú 

aðferð er langt frá því að vera ný af nálinni því að það var fyrst árið 1960 sem Dr. Patterson 

birti fyrstu niðurstöðurnar úr þeirri rannsókn (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 

2009, bls. 9–28). Í upphafi rannsóknarinnar reyndu rannsakendur að breyta 

hegðunarerfiðleikum barna. En í framhaldi af því komust Patterson og samstarfsmenn hans að 

því að hægt var að þjálfa foreldra til að draga úr hegðunarvanda barna sinna með réttri tækni 

og kæmu því í veg fyrir frekari vanda í framtíðinni (Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 3). 

PMT gerir ráð fyrir að barn læri hegðun af öðrum og styrki þannig tiltekið 

hegðunarmynstur. Mestu áhrifavaldarnir í lífi barns eru foreldrarnir og þeir hafa bein áhrif á 

hvernig barn þeirra aðlagast umhverfinu. Mörg börn eiga við agavandamál að stríða svo sem 

samskiptavanda en markmið PMT er að hjálpa foreldrum að rjúfa þann vítahring sem það er 

statt í og einnig til að kenna foreldrum að koma í veg fyrir að lenda í slíkum 

samskiptaörðuleikum (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 10–11).  

PMT felst í fimm styðjandi uppeldisþáttum: 

1. Kerfisbundin hvatning, foreldrar kenna börnum sínum nýja hegðun til að beina 

athyglinni að því sem vel gengur. 

2. Setja mörk til að gera stöðvað erfiða hegðun. 

3. Markvisst eftirlit með barninu sínu 

4. Lausnarleit, foreldrum kennt að leysa ágreining og komast að samkomulagi 

5. Jákvæð samvera og afskipti, ást og umhyggja 

 

Í grein eftir Önnu Björnsdóttur og Margréti Sigmarsdóttur um PMTO aðferðina í Uppeldi og 

menntun er vísað í grein eftir Pattersson og fleiri (2002) um að rannsóknir hafi sýnt og sannað 

það að því fyrr sem gripið er inn í agavanda og með forvörnum því fyrr vinnist meiri árangur 

(Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 12). 
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7.3 SOS- Hjálp fyrir foreldra 

SOS er ein aðferð innan atferlisgreiningarinnar. Í atferlisgreiningu er því haldið fram að bæði 

slæm og góð hegðun sé áunnin. Þetta er aðferð sem kennir foreldrum og öðrum uppalendum. 

sem sinna börnum á aldrinum 2-12 ára. Grundvallarlögmál hegðunar eru kennd ásamt 

aðferðum til að bæta hegðun barna (Clark, 2007, bls. 10, 68, 219). 

Það er svo margt sem getur stuðlað að hegðunarvanda hjá börnum. Ef barn er t.d. 

svangt eða þreytt getur það leitt til hegðunarerfiðleika. Börn hafa minni sjálfstjórn ef eitthvað 

truflar þau. 

SOS felst í aðalatriðum í þremur reglum. Fyrsta reglan er að umbuna fyrir æskilega 

hegðun barnsins eins fljótt og oft og hægt er. Önnur reglan er sú að varast skal að umbuna 

fyrir óæskilega hegðun þó að það eigi sér oft stað. Ef barn vill t.d. ekki fara að sofa og byrjar 

að gráta en sá fullorðni segir allt í lagi. Þú mátt vaka í 30 mín í viðbót ef þú hættir þessu væli 

strax. Þriðja reglan er að nota væga hegningu fyrir óæskilega hegðun eins og andfélagslega 

hegðun. Þá er gott að setja barnið í hlé t.d. í eina mínútu fyrir hvert aldursár (hlé getur verið 

að setjast á stól þar sem barnið verður ekki fyrir áreiti). Hægt er að nota eðlilegar afleiðingar 

eins og t.d ef að barn hendir bolta sínum ítrekað út á götu þá er besta leiðin að taka boltann af 

því tímabundið (Clark, 2007, bls. 15–24). 

Góð leið til þess að veita ekki óþekka barninu ekki athygli er að beita virkri hunsun. 

Virk hunsun gengur út á það að veita barninu enga athygli í smá stund, ekki taka þátt í rifrildi, 

snúðu þér undan og forðastu augnsamband, ekki sýna reyði í hegðun, þóstu vera upptekin, 

passa að slæma hegðun barnsins veiti því ekki efnislega umbun og mikilvægast er að veita 

barninu mikla athygli þegar slæma hegðunin hættir (Clark, 2007, bls. 36–37).  

Foreldrar þurfa að passa sig vel hvernig þau hegða sér í kringum börnin sín, því börn 

taka vel eftir og sérstaklega vel eftir ef að foreldrar eru gramt í geði, og láta það bitna t.d á 

dauðum hlutum, foreldrar eiga ávalt að sýna gott fordæmi. Ef að foreldri elur barn sitt upp við 

það að hrópa, flengja eða hóta þá mun barnið oftar en ekki líkja eftir. Það að vera vel 

skipulagt foreldri og sjá fyrir þarfir barns síns áður en slæm hegðun þess kemur í ljós og 

þvingar samskiptin ykkar á milli (Clark, 2007, bls. 40–43, 57–58). Það er jafn mikilvægt að 

umbuna barni fyrir góða hegðun eins og að láta það vera að umbuna fyrir slæma hegðun 

(Clark, 2007, bls. 35). 

Börn þurfa aga og ástúð og í því felst að kenna barninu góða sjálfsstjórn og góða 

hegðun. Flestir foreldrar aga börn sín vegna þess að þeim þykir vænt um þau og vilja þar af 

leiðandi að barn þeirra verði ábyrgur og fær einstaklingur á fullorðinsaldri. Foreldrar verða 

ætíð að huga að því að þeir séu sammála um það hvað þeim þykir æskileg hegðun og hvað 

óæskileg til að koma í veg fyrir frekari vandkvæði. Börn vilja að foreldrar þeirra gefi þeim 
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skýr og áhrifamikil fyrirmæli sem þau vita að skipti máli. SOS snýst mikið um umbun sem 

getur verðið, félagsleg, tómstundar og fríðinda- eða efnisleg umbun (Clark, 2007, bls. 25–33). 

Eitt það mikilvægasta sem foreldrar geta gert til að styrkja hegðun barn síns er að 

hvetja það, veita því athygli, bros, faðmlag og ástúðlega snertingu (Clark, 2007, bls. 35). 

7.4 Áhrif umbunarkerfa 

Alfie Kohn er bandarískur fræðimaður sem hefur skrifað mikið um uppeldi barna og þá einna 

helst á sviði umbunarkerfa í uppeldi. Hann sýnir fram á að það að hvetja fólk áfram með 

umbun dugi aðeins til skamms tíma. Hann hefur vitnað í margar rannsóknir að með 

umbunarkerfum sé góð hegðun lokkuð fram á neikvæðan hátt. Niðurstöður hans eru þær að 

lofa börnum verðlaunum fyrir góða hegðun leiði ekki annars en tímabundins árangurs. Það 

dragi úr sjálfstrausti og gæti endað í vítahring þar sem börnin fara að neita að bregðast við 

óskum annarra nema fá umbun fyrir. Kohn taldi að öll refsing hefði slæm áhrif á sjálfsmynd 

barna og ali með því þá hugmynd að það sjálft sé slæmt fyrst framkoma annarra er með 

tilteknum hætti (Kohn, 1999, bls. 167). Kohn segir að það sé ekki viðurkenningin sem slík 

sem sé vandamálið heldur sé það að svipta fólki eða færa því það sem það vill á grundvelli 

hegðunar þess, stjórnun sem slík sé rót vandans (Kohn, 1993, bls. 4). Það að Kohn sé 

andvígur umbunarkerfum þýðir ekki að við eigum að hætta að láta velþóknun okkar í ljós við 

aðra því að það er mikilvægt að við tjáum fólki hvaða áhrif gerðir þeirra hafa á okkur (Gossen 

og Magni Hjálmarsson, 2006, bls. 23). 

B. F. Skinner setti fram þá kenningu að börn stjórnist af afleiðingum hegðunar. Það 

hefur áhrif á afleiðingar hvernig börn hegða sér. Jákvæð styrking kallar á endurtekningu sömu 

hegðunar. Ef hrósað fyrir það góða, sem barn gerir,er það líklegra til að sýna þá hegðun. Þessi 

jákvæða styrking getur verið í formi umbunargjafa en þó ber að hafa í huga að neikvæðar 

afleiðingar geta einnig komið í kjölfarið (Eggen og Kauchak, 2010, bls. 169–170). 

Áhugahvöt 

Hvað er það sem hefur áhrif á áhugahvöt? Það er til dæmis jákvæð styrking, umbun, hrós og 

fleira en fer eftir aldri barns. Áhugahvöt er afl sem hvetur, viðheldur og stýrir hegðun í átt að 

ákveðnu markmiði. Áhugahvötinni er skipt í tvo flokka, innri og ytri hvatir. Þráin og þörfin 

fyrir viðurkenningu, samkeppni og verðlaun eru undirþættir áhugahvatar (Schunk, Pintrich og 

Meece, 2008, bls. 4 og Eggen og Kauchak, 2010, bls. 285–287). 
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Innri áhugahvöt 

Nemendur finna innri áhugahvöt við tiltekin skilyrði þegar ögrunin er hæfilega erfið og það er 

ekki gulltryggt að velgengi fylgi í kjölfarið. Barnið stjórnar ferðinni, verkefni sem vekja 

forvitni, eitthvað sem er áhugavert og hvetur ímyndunaraflið og sköpunarþrá barns. Það sem 

er átt við með hvatningu er að þegar barni finnst verkefnið eða hlutverk sitt vera mikilvægt og 

skipta máli þá leggur það á sig að læra það til að njóta góðs af því. Dreikurs hélt því fram að 

börn væru að eðlisfari forvitin og hefðu þörf fyrir að læra. Þess vegna hélt hann því fram að 

hvatning væri af því góða (Gossen, 1996, bls. 9–11).  

 

Ytri áhugahvöt 

Ytri áhugahvöt á sér stað þegar hvatningu til náms fylgir utanaðkomandi umbun þegar 

atferlishyggja er annars vegar. Ytri áhugahvöt er að afleiðing hegðunar sé verðskulduð með 

verðlaunum vegna þess að verðlaunin eru eftirsóknarverð en ekki hegðunina sjálf (Eggen og 

Kauchak, 2010, bls. 285). 
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8. Umræða 

Tilgangurinn með þessari ritgerð var að skoða hugtakið agi, hvernig það hefur þróast gegnum 

aldirnar, hver áherslan er í leikskólum, hvernig hægt er að nýta jákvæðan aga í leikskólum og 

hvort hann er jákvætt eða neikvætt verkfæri í höndum kennarans. Einnig kynntum við okkur 

hvernig foreldrar geta nýtt sér jákvæðan aga. Agastjórnun tekst best með góðri samvinnu milli 

heimilis, barna og skóla.  

Rannsóknarspurning okkar hljóðaði svo: Hvernig getur jákvæður agi gagnast sem 

uppeldisleið í leikskólum? 

Telja má að jákvæður agi sé gagnlegur sem uppeldisleið. Í leikskólanum hittast börn, 

foreldrar og starfsfólk daglega og þar á uppeldi barnanna sér stað. Fólk með ólíkan bakgrunn, 

þroska og aldur, tekur þátt í fjölþátta starfi innan leikskólans. Leikskólakennarinn er leiðtogi 

starfsins en það byggir hann á reynslu, getu og menntun. Starfið krefst faglegrar þekkingar og 

hæfni kennarans til að geta unnið með öðrum fagaðilum. Þeir þurfa að þekkja til fjölþættra 

aðferða sem skila árangri í leik og starfi innan leikskólans. Ekki er um beina kennslu að ræða 

sem stefnir að tiltekinni fræðilegri þekkingu. Í leikskólafræði er lögð áhersla á leik barna sem 

náms- og þroskaleiðar. Það nefnist uppgötvunarnám og felst í að barnið lærir með því að 

kanna og uppgötva. Í leikskóla ber að hlúa að öllum þroskaþáttum barns, örva samkennd þess 

og efla það sem manneskju. Skapandi starf er undirstaða og ein af aðaláherslum 

leikskólastarfs og leikur barna er þar á meðal. Með hugmyndinni um aga og í því samhengi, 

sem sett hefur verið fram, teljum við að líta þurfi á samvinnu sem megininntak í uppeldi og 

kennslu á leikskólastigi. Við teljum að helsta markmið og ávinningur sjálfsaga sé gott 

sjálfstraust og góð sjálfsmynd (Rodd, 1996, bls. 39). Kennarar geta nýtt sér þessa hugmynd í 

starfi og haft hana að leiðarljósi. 

Nokkuð er um að foreldrar og kennarar eigi erfitt með að koma sér upp tilteknu 

agakerfi sem þeir vilja vinna eftir og hafa trú á. Foreldrar eru sjálfráðir hvað þetta varðar þótt 

æskilegt sé að þeir beiti sömu stefnu og leikskólin vinnur eftir. Kennurum er hins vegar skylt 

að vinna eftir þeirri stefnu sem viðkomandi leikskóli starfar eftir. Deilur varðandi aga eru mun 

tíðari heldur en fólk grunar. Hjón hafa oftar en ekki ólíka skoðun á því hvernig ala skal upp 

barn þeirra. Flestar agastefnur nú til felast í jákvæðum samskiptum, því að jákvæðni léttir 

lund. Uppeldisaðferðir hafa breyst mikið frá því sem var. Ekki er lengur löglegt að hýða börn 

en það þótti sjálfsagt fyrir nokkrum áratugum til að aga barnið. Það er litið mjög alvarlegum 

augum nú til dags ef kennari eða uppalandi beitir barn ofbeldi 

Við beitum aga með leiðandi samskiptum og skýrum mörkum með virðingu fyrir 

barninu. Uppeldi byggist á siðferðisþroska, viðurkenndri æskilegri hegðun og samskiptum 



36 

 

manna. Hvað samskiptaþáttinn varðar er talið að þróunin verði sú að störf framtíðarinnar og 

líf okkar á jörðinni muni fyrst og fremst þurfa að byggjast á samvinnu og samskiptum.  

Okkar skoðun er sú að það skiptir miklu máli við uppeldi að taka tillit til tilfinninga 

barnanna, hvað foreldrar segja við börn sín og hvernig þeir koma fram við þau. Samkvæmt 

Goleman skiptir einnig máli hvernig samskiptum foreldranna er háttað og hvernig þeir tjá 

tilfinningar sínar (Goleman, 2000, bls. 192–193). 

Helstu kennismiðir um siðgæðisþroska barna eru nokkrir en fremsta má telja Piaget og 

Kohlberg. Piaget taldi að siðgæðisþroski barna skiptist í tvö stig sem þyrfti að taka tillit til við 

styrkingu náms og hegðun barna en Kohlberg hélt því fram að börn öðluðust siðgæðisvitund 

gegnum félagsleg tengsl og reynslu. Hugmyndafræði Piaget kennir okkur að einblína frekar á 

hvað börn læra en hvernig þau læra. 

Uppbyggingarstefna Diönu Gossen byggist á samtalstækni sem kennarar þurfa að 

tileinka sér ef skólinn ætlar að framfylgja þeirri stefnu. Sá skóli, sem stefnir markvisst að því 

að vinna eftir stefnu sem byggist á þeirri meginhugmynd að maðurinn sé fæddur með 

sjálfstæðan vilja og að áhugi hans komi innan frá, þarf að tileinka sér að byggja upp skólann 

og allir þurfa að taka þátt. Góðir kennarar hljóta að ígrunda kennslu sína og sín eigin gildi og 

byggja þar með upp bæði sjálfa sig og innra starf skólans. Þeir kennarar, sem aðhyllast þá 

stefnu, beita þeirri samtalstækni sem um ræðir. Barni, sem er í leikskóla þar sem þeirri stefnu 

er framfylgt, leyfist að gera mistök og læra af þeim. Þannig er því gefinn kostur á að þróa sinn 

eigin siðgæðisþroska sem allir taka þátt í að byggja upp með jákvæðum blæ. 

Miklu máli skiptir að framkoma fullorðinna sé jákvæð og uppbyggjandi. Jákvæður 

uppeldisbragur hefur góð áhrif á líðan barna og kemur fram í hegðun þeirra og framkomu. 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft en ef fullorðnir sýna neikvæð viðbrögð, eins og 

niðurlægjandi viðbrögð, hlýtur það að endurspeglast í börnunum. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós mikilvægi þess að aðferðir, sem hafa verið þróaðar, séu 

fyrst gagnreyndar til að þær nýtist sem best til að efla jákvæða styrkingu. Þegar virknimati er 

lokið er hægt að styðjast við matið við gerð einstaklingsmiðaðrar stuðningsáætlunar. Áætlunin 

felur í sér fjögur atriði: Að komast að orðsök hegðunar, hvernig hægt væri að koma í veg fyrir 

hana, kenna viðeigandi hegðun og beita jákvæðri styrkingu. Með því má sjá að jákvæð 

styrking hegðunar gefur góðar niðurstöður og því teljum við æskilegt að skólar styðjist við 

þess konar áætlanir. Eftirfylgni með börnum er veigamikill þáttur þegar unnið er að gerð 

áætlana sem nýta á í vinnu með þeim. 

Ef leikskólastarfið er tekið sem dæmi ætti starfsfólk að taka meiri þátt í leiknum með 

börnunum og fylgjast þannig betur með þeim og styrkja jákvæða hegðun barnanna. Á þann 

hátt er hægt að læra betur að greina hvenær og við hvaða aðstæður óæskileg hegðun á sér 
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helst stað og beita þannig fyrirbyggjandi aðferðum þegar við á. Við teljum að jákvæður agi og 

jákvæð styrking til bættrar hegðunar séu mikilvægar í leikskólum. 

Við erum sammála því að skólar landsins þurfi að þróa með sér samræmt agakerfi til 

þess að auka stuðning við starfsfólk skólanna og börnin. Mikilvægt er að það starfsfólk sem 

vinnur með viðkomandi agakerfi noti það á sama hátt. Að okkar mati er SMT skólafærni gott 

dæmi um agakerfi sem nýst hér á landi. Sprague og Golly (2008) nefna að oft sé frekar lögð 

áhersla á að stöðva óæskilega hegðun en ekki unnið með þann vanda sem á sér stað. Þess í 

stað á að leggja áherslu á að auka jákvæða hegðun. Ef bornar eru saman aðferðir SMT-

skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar er boðskapur beggja aðferðanna svipaður. Hann felst í að 

innleiða meiri jákvæðni í skólana og að unnið sé eftir föstum reglum sem allt starfsfólk 

skólanna starfar eftir. Markmið beggja aðferðanna er að fyrirbyggja hegðunarerfiðleika. SMT-

skólafærni gerir það með því að hrósa fyrir góða hegðun og beitir því umbun sem aðferð. 

Uppeldi til ábyrgðar notar ekki umbun sem styrkingu en leggur meira upp úr því að ef mistök 

eru gerð þá eiga nemendur sjálfir að finna lausnir á hvernig hægt er að vinna úr þeim. 

Hér á landi eru margar agaaðferðir notaðar. Stefnurnar, sem hér hefur verið fjallað um, 

stuðla að því að skólabragur verði jákvæður Það er því augljóst af hverju þeim er víða beitt 

sem agastjórnunarkerfi. Við samanburð á stefnunum kemur í ljós að munurinn er sá að 

PBS/SMT og SOS eru atferlismótandi með ytri hvatningu og umbun en uppbyggingarstefnan 

leggur áherslu á innri hvatningu. Í fyrrnefndu stefnunum er börnum gerð grein fyrir að með 

æskilegri hegðun verði þeim umbunað en refsað ef þau fara ekki eftir reglum. 

Uppbyggingarstefnan byggist á innri hvöt þar sem sjálfsagi er byggður á lífsgildum og að 

barn læri að taka ábyrgð á eigin gerðum. Okkar samdóma álit eftir að hafa rýnt í þessar 

stefnur er sú að hugmyndafræði uppbyggingarstefnunnar höfði frekar til okkar sem 

agastjórnunarkerfi. Þar er barnið sjálft í aðalhlutverki en er aðstoðað á sem bestan hátt við 

sjálfsmat og uppbyggingu. 

Hugsmíðahyggja byggist á þeirri megin kennslufræði að nemendur læri með því að 

byggja ofan á fyrri þekkingu. Hlutverk kennarans er því að styðja nemandann og vekja upp 

spurningar hjá honum. Hann þarf að kanna fyrri þekkingu nemanda síns og hjálpa honum að 

þróa sína eigin hugmynd. Við teljum að stöðug umbun sé leiðigjörn til lengri tíma litið og 

sýni aðeins þær niðurstöður að æskilega hegðunin sé aðeins fyrir hendi ef barn fær umbun. 

Rétt eins og Kohn benti á kemur umbun aðeins að gagni til skamms tíma. Hann taldi 

óæskilegt ef barn væri farið að hegða sér vel einungis til að hljóta umbun (Kohn, 1999, bls. 

167). Umbun getur verið nauðsynleg í sumum tilfellum þegar önnur úrræði hafa reynst 

gagnslaus og því erum við ekki alfarið á móti umbun. Börn þurfa jákvæða athygli, jákvæðan 

aga og hrós. Umbunarkerfi eru ekki af hinu góða samkvæmt Kohn en hægt er að nota 
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hugmyndina að baki hennar með því að sýna þakklæti eða velþóknun með verðlaunum eða 

tjáningu um líðan okkar gagnvart gjörðum annarra (Gossen og Magni Hjálmarsson, 2006, bls. 

23). Áhugahvöt okkar byggist á þrá og þörf fyrir viðurkenningu og aldrei er slæmt að fá hrós 

eða verðlaun fyrir það sem vel er gert. Sá sem gerir gott og fær hrós fyrir eflist eflaust 

tilfinningu sem sjálfstæð vera og á eflaust eftir að halda áfram því mynstri sem verðskuldaði 

hrósið. 

Okkur fannst fróðlegt varðandi uppbyggingastefnu Gossen, hvernig kennari hjálpar 

börnum að takast á við mistök og vinna úr þeim. Gossen telur að nútíma börn læri að afsaka 

sig á ótal vegu án þess að gera sér grein fyrir ástæðunni og að þau skammist sín (Gossen, 

2002, bls. 47). Ástæðan fyrir að við aðhyllumst þá kenningu er sú að í uppbyggingu er stuðlað 

að því að börn styrkist með því að læra af og leiðrétta mistök sín. Lærdómur okkar er ekki síst 

sá hversu mikilvægt er að taka strax á hegðunarerfiðleikum með jákvæðri styrkingu í stað 

neikvæðra aðgerða sem og hegningar. Þær rannsóknir sem við skoðuðum við gerð þessa 

verkefnis studdu það. Niðurstöður þeirra hafa í flestum tilvikum sýnt fram á að agabrotum 

nemenda fækkaði eftir innleiðingu og þjálfun með jákvæðri styrkingu. Þá styrktist hegðun 

þeirra ásamt því að verða betri (DePry og Sugai, 2002). 

Í lið f í 2. grein í lögum um leikskóla er skýrt tekið fram að rækta eigi hæfileika barna 

til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi að styrkja meðal annars sjálfsmynd, öryggi og hæfni 

til mannlegra samskipta (Lög um leikskóla, 2008). Við teljum að uppbyggingarstefna snúist 

um þetta og fylgi þar með lögum og aðalnámskrá leikskóla en í þar er til dæmis skýrt tekið 

fram að leiðarljós leikskólans er að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd og 

virðingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 23). 

Fullorðnir eru fyrirmyndir barna og það sem gert er skiptir meira máli en það sem sagt 

er. Við gerð þessa verkefnis og ígrundun er niðurstaða okkar sú að jákvæður agi getur verið 

gagnlegur sem uppeldisleið með aðferðum sem styrkja og stuðla að æskilegri hegðun, efla 

sjálfsmynd og draga úr óæskilegri hegðun.  
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Lokaorð 

Skilningur og gagnkvæm virðing er forsenda góðs sambands fullorðinna og barna. Ef þessir 

hlutir eru til staðar teljum við að það sé góð ávísun á góða hegðun. Við erum sannfærðar um 

að góð sjálfsmynd, gott sjálfstraust og að læra af reynslunni feli í sér aukinn sjálfsaga, bæði 

hjá börnum og fullorðnum.  

Hér að ofan höfum við skoðað þær stefnur og strauma sem tíðkast í leikskólum sem 

snúa að aga og hegðunarerfiðleikum. Við höfum skoðað stefnu um uppbyggingu og jákvæða 

styrkingu. Við fjölluðum um siðgæðisþroska barna og fræðimenn sem komu fram með 

hugmyndir um hann. Við skoðuðum nokkur agakerfi sem tíðkast í leikskólum eins og SMT, 

PMT, SOS og skoðuðum áhrif umbunarkerfa og komist að niðurstöðu um hvaða agakerfi eru 

notuð og hvað heillar og getur nýst okkur í starfi. 

Nú með þekkingu okkar og fræðslu á þessum kenningum og fræðum teljum við að 

þetta muni nýtast okkur sem verðandi leikskólakennarar og muni nýtast okkur til að takast á 

við ýmis agavandamál sem geta átt sér stað. 
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