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Ágrip 

Í stefnu skóladeildar Akureyrarbæjar er kveðið á um að grunnskólar bæjarins byggi 

uppeldisstjórnun sína á viðurkenndum uppeldisstefnum. Ein slík stefna er 

Uppbyggingarstefnan en hún er aðferð til þess að kenna börnum og unglingum sjálfsstjórn og 

sjálfsaga. Aðferðir Uppbyggingarstefnunnar miða að því að efla félagsfærni, 

tilfinningaþroska, sjálfstæði og sjálfsvirðingu nemenda.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort Uppbyggingarstefnan hefði leitt til 

betri líðanar og bættra samskipta í Brekkuskóla. Það var gert með að því að leita svara við því 

hvort starfsfólk skólans, nemendur og foreldrar hefðu fundið einhverjar breytingar á 

samskiptum og líðan í starfi skólans með tilkomu Uppbyggingarstefnunnar. 

Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða marki hefur Brekkuskóli náð 

markmiðum sínum með innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar til bættra samskipta og betri 

líðanar nemenda? Spurningin er afmörkuð með eftirfarandi undirspurningu: Hver er reynsla 

umsjónarkennara, nemenda og foreldra 8. bekkjar veturinn 2011–2012 af 

Uppbyggingarstefnunni?  

 Rannsóknin var tilviksathugun og var gagna aflað á skólaárinu 2011–2012 með 

hálfopnum viðtölum við þrjá umsjónarkennara, tveimur rýnihópaviðtölum við nemendur og 

spurningakönnun sem lögð var fyrir foreldra.  

 Niðurstöður bentu til þess að aðferðarfræði Uppbyggingarstefnunnar hafi haft jákvæð 

áhrif á samskipti og líðan þeirra sem rætt var við. Umsjónarkennarar töldu að stefnan stuðli 

að jákvæðara viðhorfi og auki öryggi og sjálfstraust þeirra í starfi og það sama eigi við um 

nemendur. Þessu voru nemendur sammála. Þeir töldu að það starf sem unnið var með 

stefnunni stuðli að jákvæðari samskiptum, meira umburðarlyndi og öryggi í skólanum. Út frá 

þessum niðurstöðum má álykta að Uppbyggingarstefnan hafi stuðlað að jákvæðum 

samskiptum sem byggist á virðingu og umhyggju. 

 Niðurstöðum er ætlað að dýpka sýn skólans, vera grundvöllur að áframhaldandi 

áætlanagerð varðandi innleiðingarferli Uppbyggingarstefnunnar og stuðla að bættu 

starfsumhverfi í skólanum.  
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Abstract 

The Akureyri School Education Department requires that the primary schools adhere to 

accepted methods of discipline and behavior management in their educational programs. The 

adoption of the Restitution model is in line with this requirement. The Restitution model  is a 

method of teaching children and young people discipline and self-control. These methods 

seek to stimulate social interaction, emotional development, independence and self-

confidence in students.  

The purpose of this study was to ascertain whether the adoption of the Restitution 

models has lead to improvements in well-being and communication.  The research questions 

were: To what extent has Brekkuskóli fulfilled its aims by adopting the Restitution model for 

improved communication and well-being of students? What is the experience of the 

classroom teachers, students and parents of year 8 in the school year 2011–2012 of the 

Restitution model? 

A case study was conducted with semi-structured interviews with three class teachers 

of year 8, two focus group interviews with students and a questionnaire which was sent to 

parents. 

The results showed that restitution model had a positive influence on those 

interviewed. The class teachers considered it to have a positive effect and to encourage self-

confidence in their work and in their students. The students were of the same opinion. This 

study seemed to indicate that the Restitution policy had promoted positive interaction built on 

mutual respect and trust.  

The results are intended to strengthen the basis for continued development of the 

Restitution methods and contribute to the development a positive ethos in the school. 
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1. Inngangur 

Hér á landi hefur töluvert verið rætt um hegðunarvanda íslenskra barna og unglinga. 

Kennarar og annað skólafólk hefur tekið þátt í þeirri umræðu, meðal annars í rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006). Í reglugerð nr. 1040/2011 og í 13. 

gr. og 30. gr. grunnskólalaga (nr. 91/2008) er kveðið á um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins og um það að skólar skuli setja sér skólareglur. Í skólastefnu flestra 

sveitarfélaga er einnig kveðið á um það að skólar skuli hafa hegðunarmótunarkerfi til þess að 

starfa eftir. Þar eru samt ekki sett fram viðmið eða skilgreining á því hvað sé hegðunarvandi, 

heldur verður hver skóli að setja sér sín viðmið um það hvað sé ásættanleg hegðun (Gretar L. 

Marinósson, 2003; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). 

Akureyrarbær hefur markað sér þá stefnu að allir leik- og grunnskólar bæjarins skuli 

ákveða uppeldisstefnu og setja fram vinnuverkfæri og gera áætlun um að hefja innleiðingu á 

þeirri stefnu sem þeir ætla að starfa eftir. Nokkuð mismunandi er hvaða stefnur skólarnir hafa 

valið. Má þar nefna SMT-skólafærni, Uppbyggingarstefnuna og Jákvæðan aga. Þá hefur 

Akureyrarbær boðið foreldrum upp á sérhæfð námskeið í PMT-foreldrafærni (e. Positive 

behaviour support) (Fjölskyldustefna Akureyrarbæjar, 2013, bls. 11;  Skólastefna 

Akureyrarbæjar, 2006, bls. 10–12).  

Árið 2008 valdi Brekkuskóli, sem ég starfa við, sér uppeldistefnu til þess að starfa 

eftir. Það var gert í kjölfar fræðslu og umræðna á meðal starfsfólks um það hvaða kostir væru 

í boði. Gengið var til kosninga um þrjár stefnur og valdi meirihluti starfsmanna Uppeldi til 

ábyrgðar - Uppbygging sjálfsaga (e. restitution), hér nefnd Uppbyggingarstefnan, ásamt 

eineltisáætlun Olweusar. Uppbyggingarstefnan er aðferð sem miðar að því að kenna börnum 

og unglingum að vinna með eigin þarfir og tilfinningar og læra að tileinka sér sjálfsstjórn og 

sjálfsaga. Aðferðin byggist einnig á því að kenna kennurum að tileinka sér og nota 

samtalstækni til þess að fyrirbyggja og draga úr erfiðri hegðun og stuðla að jákvæðri hegðun 

og námshvetjandi umhverfi fyrir börnin (Gossen, 2004, bls. 16–17; Shimoji, 2009, bls. 5).  

Það er mikilvægt að starfsfólkið sé samstíga og samhuga í framtíðarsýn skólans um þá 

uppeldistefnu sem starfa á eftir. Þótt skólastjórar beri mikla ábyrgð, þá verða kennarar og 

annað starfsfólk skólans að gera það einnig. Það er mikilvægt að allir sameinist um það hvað 

eigi að gera, hvernig og hver framvindan eigi að verða. Það hefur mikil áhrif á allt skólastarf 

og um leið á starfsumhverfið sem er stór þáttur í því að hvetja til umbótastarfa og 
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starfþróunar (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, bls. 47–51). 

Undirbúningur að innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar í Brekkuskóla hófst skólaárið 

2008–2009 og stefnan hefur verið innleidd í nokkrum áföngum. Ég hef fylgst með verkefninu 

frá upphafi og áhugi minn á því jókst enn frekar, þegar ég sat námskeiðið Skólar og 

skólaþróun í námi mínu við HA en þar var m.a. fjallað um innleiðingu verkefna í skólastarfi. 

Segja má að virkni mín hafi tekið mið af fræðslu þaðan og að ég hafi skoðað og fylgst 

öðruvísi með en ella. Eitt markmiðið með innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar var að stuðla 

að bættum samskiptum og betri líðan og um leið að draga úr óæskilegri hegðun í samfélagi 

skólans. Ég taldi mig hafa fundið fyrir breytingum á samskiptum innan skólans með tilkomu 

stefnunnar. Það vakti löngun mína til þess að kanna hvort reynsla annarra væri svipuð eða 

hvort væntingar mínar til stefnunnar væru mögulega of miklar. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort Uppbyggingarstefnan hefði leitt til 

betri líðanar og bættra samskipta í Brekkuskóla, hvort þau markmið sem skólinn hefur sett sér 

um líðan og samskipti hafi náðst. Rannsóknin miðar að því að leita svara við því hvort 

starfsfólk skólans, nemendur og foreldrar hafi fundið einhverjar breytingar á samskiptum og 

líðan í starfi skólans með tilkomu Uppbyggingarstefnunnar. Einnig að huga að því hvernig 

innleiðingarferlið hafi gengið og hverjir hafi verið kostir þess og gallar. Þær niðurstöður sem 

fást verða nýttar til þess að dýpka sýnina á starf  skólans og um leið að stuðla að auknum 

þroska í starfi með því að skoða það sem á undan er gengið. 

Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða marki hefur Brekkuskóli náð 

markmiðum sínum með innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar til bættra samskipta og betri 

líðanar nemenda? Spurningin er afmörkuð með eftirfarandi undirspurningu: Hver er reynsla 

umsjónarkennara, nemenda og foreldra 8. bekkjar veturinn 2011–2012 af 

Uppbyggingarstefnunni?  

Ég hef valið að afmarka rannsóknina við nemendur 8. bekkjar, ásamt 

umsjónarkennurum þeirra og foreldrum, þar sem þessir aðilar hafa upplifað tímabilið í 

skólanum fyrir uppbyggingu og þessi ár sem komin eru í innleiðingarferlinu. Unnið hefur 

verið samkvæmt stefnunni í nokkur ár og því ætti hún að vera farin að hafa áhrif á hópinn og 

nemendur að vera orðnir vanir því að vinna með og þekkja verkfæri stefnunnar. Áttundi 

bekkur hefur gert sáttmála og samið bekkjarreglur og ætti að hafa unnið með öll þau verkfæri 

Uppbyggingarstefnunnar sem skólinn hefur tileinkað sér. Ég tel mikilvægt að kanna upplifun 
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foreldra af líðan barna sinna í skólanum. Sérstaklega á þessum tímum, þegar við gerum okkur 

æ betur grein fyrir mikilvægi þess að öllum líði vel innan skólasamfélagsins.  

Ávinningur minn með þessu verkefnavali er meðal annars aukin fagvitund mín gagnvart starfi 

mínu og starfsumhverfi. Ávinningur skólans er að niðurstöðum er ætlað að dýpka sýn 

skólans, vera þáttur í áframhaldandi áætlanagerð varðandi innleiðingarferli 

Uppbyggingarstefnunnar og almennu skipulagi skólastarfsins og stuðla að bættu 

starfsumhverfi í skólanum. Ávinningur samfélagsins er væntanlega sá að þeir sem ætla að 

innleiða sömu stefnu geta lært af reynslu okkar og haft hana til hliðsjónar og um leið aflað sér 

frekari þekkingar. 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Að loknum inngangi er fræðilegur kafli þar sem 

fjallað er um hugmyndafræðina að baki Uppbyggingarstefnunnar og gerð grein fyrir 

verkfærum stefnunnar og þeim aðferðum sem miða að því að kenna börnum og unglingum 

sjálfsstjórn og sjálfsaga. Í þriðja kafla er fjallað um rannsóknaraðferðina, þátttakendur, 

gagnasöfnun og úrvinnslu. Í fjórða kafla eru niðurstöður úr viðtölum við kennara og 

nemendur og niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir foreldra. Í fimmta kaflanum 

eru niðurstöður ræddar í ljósi rannsóknarspurninganna og í tengslum við fræðilegan 

bakgrunn. Í sjötta kafla eru svo lokaorð ritgerðarinnar. 
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fjallað um rætur Uppbyggingarstefnunnar, 

kenningar og hugmyndafræði. Einnig er fjallað stuttlega um þá aðila sem hafa haft áhrif á 

mótun Uppbyggingarstefnunnar. Í seinni hlutanum er fjallað um verkfæri 

Uppbyggingarstefnunnar.  

 

2.1 Rætur Uppbyggingarstefnunnar  

Upphafsmaður Uppbyggingarstefnunnar er Diane Gossen frá Saskatoon í Kanada.  

Hún byggir hugmyndir sínar á ýmsum rannsóknum og kenningum um eðli mannlegrar 

hegðunar. Hún sækir meðal annars í smiðju Glasser sem er upphafsmaður 

raunsæismeðferðarinnar (e. reality therapy) og setti fram sjálfstjórnarkenninguna (e. control 

theory) og hugmyndina um Gæðaskólann (e. quality school). Við þróun 

Uppbyggingarstefnunnar hefur Gossen tengt saman rannsóknir um eðli mannlegrar hegðunar 

og rannsóknir um heilastarfsemi og styðst þar við hugmyndir og rannsóknir Eric Jensen á 

heilastarfsemi um mælanleg neikvæð áhrif ógnunar á námsgetu (Gossen, 2004, bls. 112–116; 

Jensen, 1998, bls. 55). Gossen vinnur einnig út frá rannsóknum og skrifum Alfie Kohn sem 

hefur ritað ítarlega um neikvæð áhrif ytri umbunar. Þá styðst Gossen við rannsóknir á fornum 

aðferðum frumbyggja Ameríku við barnauppeldi og enduruppeldi brotamanna. 

Uppbyggingarstefnan er í sífelldri þróun og er ætlað að efla tilfinningarþroska, félagsfærni og 

siðvitund nemenda (Gossen, 2006, bls. 19–37).  

2.1.1 William Glasser  

Raunsæismeðferðin (e. reality therapy), einnig nefnd Samtalsaðferðin, er aðferð geðlæknisins 

Glassers sem hann hefur þróað og lýsti í samnefndri bók árið 1965. Í Samtalsaðferðinni talar 

hann um það að grundvallarhugtök aðferðarinnar séu veruleiki, ábyrgð, rétt og rangt. Glasser 

beitti samtalsmeðferðinni við sjúklinga sem leituðu til hans. Reality Therapy er 

meðferðarráðgjöf sem kennir fólki hvernig það geti haft stjórn á eigin lífi. Fjallað er um það 

hvernig andlegir erfiðleikar hafi áhrif á upplifun sjúklinga af veruleikanum í kringum þá og 

hvernig tekist sé á við veruleikann í erfiðleikum. Einnig er fjallað um það að öll hegðun hafi 
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tilgang og að allir hafi val. Hvernig vanlíðan hafi áhrif á það hvernig einstaklingar takast á  

og bregðast við ábyrgð.  

Aðferðin kennir fólki að gera valið skilvirkara og hvernig eigi að þróa styrk til þess að 

takast á við streitu og vandamál í lífinu og velja hvaða viðbrögð við metum rétt og röng. 

Hugmyndin er sú að óháð því hvað hefur „gerst“ í lífi okkar, eða hvað við höfum gert í 

fortíðinni, þá getum valið þá hegðun sem muni hjálpa okkur að mæta þörfum okkar betur í 

framtíðinni. Hver einstaklingur þurfi að læra að bera ábyrgð á eigin hegðun og að hegða sér á 

ábyrgan hátt gagnvart öðrum (Glasser, 1990, bls. x–xi, 42–60).  

Glasser fannst aðferðin reynast vel við meðferð sjúklinga sem leituðu til hans og 

ákvað í kjölfar þess að snúa sér að skólakerfinu með hugmyndir sínar. Segja má að kveikjan 

að því hafi verið sú að hann taldi að margir skjólstæðinga hans hefðu getað komist hjá 

vandamálum vegna vanlíðunar og slæmrar hegðunar, ef þeim hefði verið kennt í æsku að 

takast á við þarfir sínar og tilfinningar. Glasser segir frá þessu í bókinni Schools without 

failure (1969).  

Sjálfstjórnarkenningin (e. control theory) gegnir mikilvægu hlutverki í kenningum 

Glasser. Með kenningunni vildi hann sýna fram á það að ekki væri hægt að þvinga 

einstaklinga til þess að gera eitthvað sem væri andstætt vilja þeirra. Það væri aðeins hægt að 

benda á leiðir og hvetja viðkomandi til þess að prófa þær. Ef vel tækist til, þá væru góðar 

líkur á því að hann héldi áfram að nýta sér hina nýju þekkingu (Glasser, 1985, bls. 38). 

Glasser breytti heitinu Control theory í Choice theory árið 1998 til þess að merking 

aðferðarinnar yrði skýrari (Glasser, 1998b, bls. vii). 

Þrír meginþættir liggja til grundvallar sjálfstjórnarkenningunni. Þessir þættir eru 

grunnþarfirnar fimm, hegðun (e. total-behavior) og óskaveröldin (e. quality world). 

Glasser hélt því fram að vanlíðan mætti rekja til þess að einstaklingurinn næði ekki að mæta 

þörfum sínum á fullnægjandi og jákvæðan hátt. Hann flokkaði þarfir, bæði líffræðilegar og 

andlegar, í fimm grunnflokka og taldi að ómögulegt væri að vera heill, hamingjusamur og 

njóta lífsins ef þessum þörfum væri ekki mætt. Flokkarnir sem Glasser setti fram eru: 1) ást 

og umhyggja, 2) áhrifavald og stjórn, 3) frelsi og sjálfstæði, 4) gleði og ánægja, 5) öryggi og 

lífsafkoma. Glasser taldi að heilbrigðir einstaklingar hefðu svipaðar hugmyndir um það 

hvernig uppfylla mætti þessar fimm grunnþarfir (Glasser, 1994, bls. 53–54).  

Kenningar Glasser um hegðun mannsins eru þær að fólk beri ábyrgð á sér sjálft, því 

sem það velur, ákvörðunum, markmiðum og skoðunum. Þessir þættir hafi svo áhrif á almenna 

líðan einstaklingsins í beinum tengslum við þær ákvarðanir sem hann tekur. Eina hegðunin 
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sem við getum í raun og veru stýrt sé okkar eigin. Í raun má segja að kenningin sýni fram á 

það að öll hegðun sé tilraun til þess að fullnægja einhverjum af grunnþörfunum fimm. 

Þarfirnar geta skarast, ein verið sterkari en önnur og þær geta einnig kviknað á sama tíma. 

Ekki er mögulegt að forgangsraða þörfunum, svo oft skapast togstreita á milli þeirra (Glasser, 

1994, bls. 57–59).  

Þá telur Glasser að allir skapi sér sína óskaveröld en það er sá staður sem við hugsun 

okkur sem hinn fullkomna heim, þar sem öllum þörfum okkar er fullnægt og okkur tekst það 

sem við ætlum okkur. Með aldri og þroska breytast myndir okkar af óskaveröldinni og þar 

stjórnum við því sjálf sem gerist í kringum okkur. Okkur líður því vel þegar óskaveröld okkar 

rímar við raunveruleikann og við verðum okkur ekki til skammar. Þegar okkur líður illa, þá er 

mikið ósamræmi á milli óskaveraldarinnar og veruleika okkar og það skapar vanlíðan. Öll 

hegðun hefur tilgang og við lærum af mistökum okkar (Glasser, 1986, bls. 5–12; Gossen, 

2009, bls. 10).   

Í óskaveröldinni notum við skynfæri okkar til þess að skapa og skerpa þær myndir 

sem við mótum í huga okkar, svo sem að snerta, sjá og heyra ásamt því að finna lykt og 

bragð. Glasser hélt því fram að helsta ástæða áhugaleysis nemenda væri sú að kennarar og 

aðrir uppalendur notuðu rangar aðferðir við hegðunarstjórnun nemenda og að viðhorf kennara 

væri oft ,,ég ræð“. Glasser taldi það vænlegri leið til árangurs að kennarar veittu sterka 

forystu og reyndu að örva og virkja nemendur sína með samstarfi, umræðum og vangaveltum 

um það hverjar þarfir þeirra væru í tilteknum viðfangsefnum og hvernig best væri að mæta 

þeim (Glasser, 1985, bls. 19, 1994, bls. 60–61). 

 

Gæðaskólinn 

Glasser stofnaði hreyfingu sem nefnd hefur verið The Quality School eða Gæðaskólinn. Þessi 

hreyfing hefur það að markmiði að innleiða hugmyndir Glasser um orsakir vanlíðanar og 

óæskilegrar hegðunar. Markmið Gæðaskólans er að breyta starfsumhverfi og stjórnun skóla, 

þannig að þeir uppfylli bæði þarfir nemenda og kennara og skapi aðstæður þar sem áhuga og 

grunnþörfum nemandans er mætt án þvingunar og er það talið auka líkurnar á árangri 

(Glasser, 1992, bls. 63, 186). Markmiðið með Gæðaskólanum er því að stuðla að 

skólamenningu sem einkennist af samvinnu og af gagnrýnni hugsun, þar sem unnið er út frá 

sameiginlegum gildum (Gossen og Anderson, 1995, bls. 126), ásamt því að nám og kennsla 

eigi að kveikja löngun til þess að læra. Til þess að sem bestum árangri sé náð þarf nám því að 
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byggja á innri hvatningu nemendanna til þess að ná árangri (Glasser, 1998a, bls. 186). Þetta 

samræmist aðalnámskrá grunnskóla sem gerir ráð fyrir því að unnið sé út frá barninu sem 

einstaklingi og fléttað sé saman færni, þekkingu og tilfinningu barnsins, ásamt því að efla 

með því sjálfstraust, virðingu og siðgæði, svo það öðlist skilning á samfélaginu og 

umhverfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10–11). 

 

2.1.2 Eric Jensen 

Gossen styðst einnig við rannsóknir og hugmyndir Eric Jensen (Jensen, 2007), en hann er 

rithöfundur og kennari, menntaður í ensku og líffræði, sem styðst við hugmyndafræði um 

skólastarf sem hann byggir meðal annars á rannsóknum sínum á heilastarfsemi. Jensen hefur 

stundað rannsóknir í yfir 20 ár og nýtt niðurstöður úr rannsóknum sínum til kennslu og í ritun 

ýmiss konar fræðsluefnis og handbóka.  

Hugmyndafræðin er oftast nefnd Brain-based teaching eða Brain-based learning. Þar 

er aðaláherslan lögð á það að nám eigi sér stað sem áætlanagerð og rökhugsun í heilanum og 

að það geti dregið úr námsgetu nemenda ef hann upplifi neikvætt áreiti eða ógnun í umhverfi 

sínu (Jensen, 1998, bls. 30; Jensen, 2007). Jensen fjallar um mikilvægi tilfinninga og náms og 

það hvernig þessir þættir spila saman og hafi áhrif á nám einstaklinga (Jensen, 1998, bls. 71–

81). Jensen telur að refsingar og væntingar um umbun séu neikvætt áreiti sem valdi því að 

nemendur geti ekki einbeitt sér sem skyldi og nái því ekki að vera eins virkir í námi og 

annars. Jensen telur að skólastarfið þurfi að laga sig að þörfum allra nemenda til náms, en 

hingað til hafi krafan frá skólum verið sú að nemendur eigi að aðlaga sig skólanum og 

áherslum hans (Jensen, 2008, bls. 408–417).  

 

2.1.3 Alfie Kohn 

Gossen vinnur einnig út frá rannsóknum og skrifum Alfie Kohn sem hefur ritað ítarlega um 

neikvæð áhrif ytri umbunar. Kohn hefur sérhæft sig í mannlegri hegðun, menntun og uppeldi 

(Kohn, 1996, bls. ix, 23). Segja má að þegar Kohn setti fram kenningar sínar, hafi hann synt 

svolítið á móti straumnum með því að koma fram með ákveðna gagnrýni á þau viðhorf sem 

ríktu í samfélaginu um uppeldi og kennslu barna. Kohn hefur gagnrýnt bandarískt skólakerfi 

og þær áherslur sem þar ríkja á ytri styrkingu. Hann hefur einnig gagnrýnt hefðbundnar 
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atferliskenningar. Þær kenningar byggja meðal annars á rannsóknum Skinners, Watsons og 

Pavlovs sem snúast um það að hægt sé að stjórna hegðun fólks með ytri styrkingu í formi 

þátta eins og umbunar eða refsingar sem er í andstöðu við skoðanir Kohn (Kohn 1999, bls. 4, 

35–48). 

Kohn (1999) gagnrýnir þær hugmyndir sem hafa verið ríkjandi í samfélaginu um 

uppeldi barna sem hann líkir við hlýðniþjálfun dýra. Kohn bendir á það að ekki þurfi annað 

en að fylgjast með samskiptum foreldra við börn sín til þess að sjá í hvað stefni. Kohn telur 

að hrós sé allt of mikið notað í uppeldi barna nú á tímum. Hrós sé orðið hinum fullorðna svo 

eðlislægt að hann hætti að taka eftir því sérstaklega þegar hrós er gefið og það gefi þá auga 

leið að það missi marks. Kohn gengur jafnvel svo langt að segja að við sem uppalendur og 

kennarar séum í raun að skapa hálfgerða hrósfíkla, að börnin verði háð hrósinu ef það er 

notað um of. Kohn telur út frá eigin rannsóknum og annarra að umbun virki aðeins til 

skamms tíma. Þegar til lengri tíma sé litið, þá dragi úr áhuga nemenda á náminu og það ýti 

undir að nemendur missi sjónar á gildi námsins (Kohn, 1999, bls. 45). Kohn telur að 

líkamlegar refsingar, mútur eða einvera séu ekki árangursrík tæki í uppeldi. Oft eigi þó börn 

sannarlega skilið hrós þegar þau hafa sýnt fram á breytta eða bætta frammistöðu í tilteknum 

viðfangsefnum. Hann telur að börnin fari að treysta á utanaðkomandi hvatningu í stað þess að 

læra að treysta á eigið innsæi og dómgreind. Þetta verður til þess að börn fari að stýra hegðun 

sinni til þess að fá bros, klapp á bak eða hrós í einhverri mynd sem samþykki fyrir þægilega 

og æskilega hegðun, en ekki vegna þess að það sé gott fyrir barnið sjálft og velferð þess. 

Kohn telur að börn eigi skilið að fá að upplifa gleðina við það að sigrast á hindrunum og 

finna til stolts yfir þeim afrekum sem þau hafi unnið (Kohn, 1999, bls. 297–304). 

Til þess að fyrirbyggja allan misskilning, þá bendir Kohn á það að hér eigi hann ekki 

við ást, umhyggju, hlýju og stuðning sem öllum sé nauðsynlegt til þess að vaxa, þroskast og 

dafna eðlilega. Öll börn eigi að búa við þessi skilyrði og þau eigi ekki að nota sem tæki til 

agamótunar, heldur að teljast til sjálfsagðra uppeldisskilyrða.  

 

2.1.4 Siðfræði frumbyggja 

Gossen byggir einnig á rannsóknum Rubert Ross á fornum aðferðum frumbyggja Ameríku til 

uppeldis og endurmenntunar einstaklinga, en þar er lögð áhersla á það að stuðla að sjálfsaga 

og sjálfstæði einstaklingsins. Gossen segir að frumbyggjar telji að mistök séu eðlileg og séu 

til þess að læra af og bæta sig sem manneskju, en ekki til þess að gagnrýna eða finna 
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sökudólg. Frumbyggjar telji einnig að brot sé afleiðing ytri þátta sem sé ekki alltaf hægt að 

stjórna. Frumbyggjar líti á manninn í heild sinni og þann stuðning sem hann hafi af fjölskyldu 

og samfélaginu. Þeir hafi náð miklum árangri með aðferðum sínum og hafi eignast 

einstaklinga í samfélaginu sem séu tilbúnir til þess að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni á eigin 

mistökum og hafi lært að vinna úr þeim (Gossen, 2006, bls. 32–37; Ross, 2006, bls. 1–2). 

 

2.2 Styðjandi uppeldisaðferðir 

Hlutverk hegðunarkerfa er að beina sjónum að því skilgreina hegðun, hvað sé æskileg hegðun 

og hvað sé óæskileg. Þegar fjallað er um hegðunarvandamál er jafnframt verið að segja að ein 

hegðun sé betri en önnur, án þess að rökstyðja hugmyndina að baki fullyrðingunni. Við það 

að nota hegðunarkerfi fléttast saman færni kennara við að vinna með erfiða hegðun og að 

veita börnum leiðsögn um það hvað sé rétt og rangt í hegðun og samskiptum (Gordon, 2001, 

bls. 22–23, 59; Gossen, 2002, bls. 13, 75). Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2006, bls. 32) kemur fram að 57% kennara sem tóku þátt telji að hegðunarvandi 

hafi aukist á undanförnum árum.   

Rannsóknir hafa verið gerðar á ýmsum þáttum hegðunar og hafa þær meðal annars 

sýnt að til þess að stuðla að og viðhalda æskilegri hegðun nemenda sé notkun heildstæðra 

hegðunarkerfa vænlegasta leiðin til árangurs (Lewis, Powers, Kelk og Newcomer, 2002, bls. 

181–190; Luiselli, Putnam, Handler og Feinberg, 2005, bls. 183–198). Rannsóknirnar benda 

til þess að þegar notaðar eru heildstæðar aðferðir sem ganga út frá því að kenna og viðhalda 

æskilegri hegðun, þá sé árangurinn vænlegri og að hegðunarbrotum fækki. Í raun á það við 

hvort heldur sem unnið er með jákvæðan heildstæðan stuðning er byggir á atferlismótandi 

aðferðum með áherslu á ytri hvatningu, viðurlögum eða umbun (Muscott, Mann, LeBrun, 

2008, bls. 6–14; Ross, Romer, Horner, 2012, bls. 118–128), eða aðferðir þroskakenninga sem 

byggja á innri virkni hugans í samspili við aðstæður og umhverfi, eins og þegar notaðar eru 

styðjandi uppeldisaðferð sem flokkast undir jákvæða hegðunarstjórnun (e. restitution – self 

discipline), líkt og Uppbyggingarstefnan sem byggir á sjálfstjórnunarkenningu William 

Glasser og leggur áherslu á innri hvatningu (Gossen, 2002, bls. 37).  
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2.3 Rannsóknir á Uppbyggingarstefnunni 

Uppbyggingarstefnan hefur það að markmiði að kenna hegðun út frá þeirri sýn að við 

stjórnumst einungis af okkar eigin vilja en ekki annarra. Þáttur í stefnunni er að líta á skólann 

sem samfélag. Allir innan samfélagsins þurfa að finna að þeir séu velkomnir og skipti máli. Í 

rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 4) segir að 

skólasamfélagið byggi á nemendum, kennurum og öðrum starfsmönnum og að til þess að 

skapa gott skólaumhverfi þurfi allir að vinna saman.  

Rannsóknir á áhrifum Uppbyggingarstefnunnar á skólastarf hér á landi eru fáar enn 

sem komið er, en töluvert er til af erlendum rannsóknum. Í rannsóknunum hefur aðaláherslan 

verið lögð á það að skoða hvaða áhrif innleiðingin hefur haft á hegðunarmál og skólabrag. 

Grumley er einn þeirra sem rannsakað hafa þennan þátt, meðal annars með rannsókn í West 

Middle-skólanum í Rockford í Illinois á árunum 1994–1998. Þar rannsakaði hann meðal 

annars hvernig breyting varð á skráningum og tilvísunum nemenda til stjórnenda við 

innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að tilvísunum 

nemenda til stjórnenda vegna hegðunarmála fækkaði árlega þau ár sem rannsóknin stóð 

(Good, Grumley og Roy, 2003, bls. 72). Niðurstöður annarra rannsókna á hegðun sýna að það 

dró úr fjarveru nemenda og að vinnan með Uppbyggingarstefnuna gat bætt námsárangur og 

stuðlað að jákvæðari samskiptum nemenda og kennara ef vel tókst til við innleiðinguna 

(Restitution research, 1997).  

Í meistararitgerð Guðlaugar Erlu Gunnarsdóttur (2012, bls. 89) skoðaði hún meðal 

annars hvort Uppbyggingarstefnan hefði haft hagnýtt gildi varðandi stjórnunarhætti í skólum. 

Þar kom fram að stjórnendur þeirra skóla sem tóku þátt töldu að Uppbyggingarstefnan hefði 

haft jákvæð áhrif á allt starf skólans, þar á meðal almenn samskipti og meðferð 

hegðunarvandamála. 

Sigríður Guðmundsdóttur skoðaði í meistararitgerð sinni (2005, bls. 93–100) hvort 

skólastjórnendur og kennarar í nokkrum grunn- og leikskólum hefðu náð góðum tökum og 

færni á Uppbyggingarstefnunni í starfi og hvaða áhrif þeir teldu að hún hefði á samskipti 

nemenda og kennara. Þar kom m.a. fram að þeir starfsmenn sem töldu sig hafa góða þekkingu 

á Uppbyggingarstefnunni voru jákvæðari gagnvart henni og töldu að stefnan hefði haft góð 

áhrif á samskipti nemenda og kennara. Einnig kom fram að það væri ákveðið óöryggi hjá 

þeim sem teldu sig ekki hafa náð góðum tökum á stefnunni. Þeir teldu mikilvægt að fara hægt 
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í innleiðingu og að starfsfólk fengi tíma til þess að þjálfa sig í notkun verkfæra til þess að 

tilhlýðilegur árangur næðist. 

Í niðurstöðum rannsókna Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 71–72) kemur meðal 

annars fram að bæði kennarar og nemendur telja að jákvæð samskipti séu mikilvægur þáttur í 

skólastarfinu og virðing, öryggiskennd, traust og væntumþykja eigi að vera gegnumgangandi 

í öllu starfi skólans. 

 

2.4 Uppbyggingarstefnan og stjórnun  

Í starfsaðferðum Uppbyggingarstefnunnar felast ákveðnar áherslur í stjórnun, bæði fyrir 

skólastjórnendur gagnvart nemendahópnum sem og kennurum. Einnig á þetta við um kennara 

gagnvart nemendahópnum. Grundvallarhugmyndin er sú að draga úr stjórnunaraðferðum sem 

byggðar eru á ytri stjórnun í formi umbunar eða refsinga en efla sjálfstjórn og sjálfsaga 

(Gossen, 2007, bls. 63–75; 2004, bls. 16–17). Glasser talar um tvenns konar stjórnun, það er 

forystustjórnun (e. leadership management) og valdboðsstjórnun (e. boss management). Hann 

telur síðarnefndu aðferðina vera stjórnunaraðferð sem skili ekki árangri, þar sem sú stjórnun 

innihaldi þvinganir og geti leitt til mótþróa. Hann telur mikilvægt að allir skólar tileinki sér 

stjórnunarhætti í anda forystustjórnunar (Glasser, 1992, bls. 5–12). Glasser nefnir að hlutverk 

forystustjórnandans sé að vinna stöðugt að því að skapa umhverfi sem sé laust við hótanir og 

þvinganir. Hann skapi þannig umhverfi fyrir gæðavinnu og sjálfsmat. Glasser telur að til þess 

að ná árangri þurfi að stuðla að stöðugum umbótum. Til þess að svo megi verða þurfi að vera 

samheldni og traust á milli allra (Glasser, 1998a, bls. 63–65). Hlutverk stjórnandans sé fyrst 

og fremst að vera leiðandi og hvetjandi og stýra starfsmannahópnum í því að skapa 

sameiginlega sýn skólans. Að skapa svigrúm til samvinnu og þróunarstarfa, gæðavinnu og 

sjálfsmats (Glasser, 1998a, bls. 2–4). Sterk forysta forðist þvingunarvald en taki forystu í 

staðinn með því að skapa traust, byggja á innri hvatningu og gera vinnuna áhugaverða og 

uppfylla bæði þarfir nemenda og kennara (Glasser, 1998a, bls. 63–65).    

Þessu er Gossen sammála en bendir á það að stjórnunaraðferðir sem byggjast á ytri 

styrkingu séu oft með þeim hætti að viðkomandi reyni að ná þeirri hegðun fram sem henti 

stjórnandanum, en ekki endilega þörfum viðkomandi nemanda eða starfsmanns (Gossen, 

2004, bls. 16–17).  
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Gossen skilgreinir aðferðir til stjórnunar enn nánar og segir að það séu fimm meginaðferðir til 

þess að stjórna öðrum:  

 

1) Með því að refsa eða hóta refsingu (e. punisher). Þar er notuð neikvæð stjórnun í 

formi gagnrýni eða refsingar sem leiðir til þess að þolandinn upplifir sig vanhæfan og 

lítils virði (Gossen, 2007, bls. 65–66). 

2) Með því að vekja upp sektarkennd (e. guilter). Þarna notar stjórnandinn það að vekja 

upp sektarkennd með því að höfða til samviskunnar og með þögn. Þarna hefur 

stjórnandinn ákveðinn hæfileika til þess að láta aðra upplifa sig sem misheppnaða en 

líta sjálfur út sem sá fullkomni (Gossen, 2006, bls. 44). 

3) Með því að beita fortölum eða kaupa með umbun (e. buddy). Þarna notar stjórnandinn 

eingöngu umbun eða önnur gylliboð til þess að fá viðkomandi til þess að gera eins og 

hann vill (Gossen, 2007, bls. 69).  

4) Með því að stjórna með reglum og viðurlögum og sýna festu (e. monitor). Þarna notar 

stjórnandinn viðurlög og festu. Hann styðst við hugmyndir um áreiti og viðbragð til 

þess að stjórna. Að það þurfi að fara eftir ákveðnum reglum og séu þær reglur brotnar 

séu viðurlög við því. Þarna gengur stjórnandinn út frá því að reglurnar og viðurlögin 

séu öllum kunn og að það sé notað til þess að hafa stjórn á aðstæðum (Gossen, 2007, 

bls. 72) , sjá nánar á bls. 31.  

5) Með því að vekja til umhugsunar um lífsgildi og þarfir og leita lausna til þess að mæta 

hvoru tveggja (e. manager). Fyrstu fjórar aðferðirnar eiga það sameiginlegt að 

stjórnandinn reynir að stýrir hegðuninni út frá eigin forsendum sem hann telur vera 

réttar. Í fimmtu aðferðinni reynir stjórnandinn aftur á móti að kenna viðkomandi að 

stýra hegðuninni út frá eigin ábyrgð. Uppbyggingarstefnan byggir fyrst og fremst á 

leið númer fimm en í sumum tilvikum þarf að fara tímabundið í leið fjögur (Gossen, 

2006, bls. 41, 52). Sjá nánar á töflu 1.  
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Tafla  1.  Fimm leiðir til stjórnunar:  Hver eru áhrifin og hvað ræður hegðun? Útfært skv. 

Gossen, (2006, bls. 83). 

Að refsa 

(Punisher) 
Að vekja 

sektarkennd 

(Guilter) 

Að kaupa með 

umbun og 

fortölum 

(Buddy) 

Að stjórna með 

reglum og 

viðurlögum 

(Monitor  

Uppbygging 

byggð á 

lífsgildum 
(Manager) 

Neikvæð ytri stjórnun Jákvæð ytri stjórnun Sjálfsagi 

Ástæða hegðunar: Til að forðast 

refsingu 

Til að fá umbun Vegna 

sjálfsvirðingu. 

Skilningur: 

Ég verð fyrir 

óréttlæti 

Barnið tekur inn 

á sig refsinguna, 

finnst það vera 

vond manneskja 

Barninu finnst 

gæfa sín vera 

undir þessum 

eina manni 

komin 

Barnið skilur að 

það hefur brotið 

reglurnar og 

hefur unnið til 

refsingar 

Barnið skilur 

ábyrgð sína og 

vill bæta fyrir 

yfirsjónir 

Lærdómur/ 

Viðbrögð: 

Barnið setur 

kennarann út 

fyrir 

„túngarðinn“, 

hafnar honum 

Barnið situr uppi 

með það að 

kennarinn 

stjórnar líðan 

þess 

Kennarinn er 

mjög mikilvæg 

persóna í huga 

barnsins og það 

verður háð því að 

fá hrós frá 

honum 

Barnið byrjar að 

taka reglur 

samfélagsins til 

greina 

Barnið öðlast trú 

á sjálfu sér. Veit 

að það er fært um 

að taka ábyrga 

afstöðu 

Barnið segir: 

Mér er alveg 

sama 

 

Fyrirgefðu Ég hélt þú værir 

vinur minn 

Hvað þarf ég að 

gera – hver er 

refsingin? 

Hvað get ég gert 

til þess að 

leiðrétta þetta? 

Langtímaáhrif: 

Endurtekur 

brotið Kennir 

öðrum um 

Þróar með sér 

lítið sjálfsálit 

Verður 

ósjálfstætt, hallar 

sér að sterkum 

leiðtoga 

Lærir samhengið 

brotin regla - 

sekt  

Sjálfsöryggi, 

sjálfs-

uppbygging 

Kennarinn: 

 Refsar 

 gagnrýnir 

 hótar 

 meiðir 

 hæðir 

 einangrar 

Kennarinn: 

 Andvarpar 

 predikar 

 persónugerir 

 hundsar 

 sýnir 

vonbrigði 

 gerir lítið úr 

nemanda 

Kennarinn: 

 Grínast 

 stríðir 

 hrósar 

 hvetur 

 leggur sig 

fram 

 tengist 

 

Kennarinn: 

 Tilkynnir 

 rökræðir 

 metur 

 sektar 

 útskýrir reglur 

og viðurlög 

 Kennarinn: 

 Spyr 

 bendir á leiðir 

 fer í hugstorm 

 býður aðgang 

 eflir 

sjálfstæða 

hugsun 

 eflir trú á getu 

Neikvæð sjálfsmynd   Jákvæð sjálfsmynd 
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2.5   Verkfæri Uppbyggingarstefnunnar 

Í þessum kafla verður lögð áhersla á það að útskýra verkfæri Uppbyggingarstefnunnar sem 

notuð eru til þess að stuðla að uppbyggilegum samskiptum. Við notkun aðferðarinnar þarf að 

þekkja grunnstoðir hugmyndafræðinnar og geta tengt við þau verkfæri sem í boði eru 

(Glasser, 1994, bls. 47). Þó að verkfæri Uppbyggingarstefnunnar séu að stofni til þau sömu, 

þá geta þau að einhverju leyti verið útfærð á mismunandi hátt á milli skóla. Fjölmörg 

verkfæri eru notuð með aðferðafræðinni. Þar má nefna sem dæmi; sáttmála, mitt hlutverk/þitt 

hlutverk, stutt inngrip, fimm vonlaus viðbrögð, áætlunargerð, þarfir, rekja á milli og 

Uppbyggingarþríhornið. Nokkuð misjafnt er eftir skólum hvaða verkfæri eru mest notuð, en 

því fleiri verkfæri sem notuð eru, því fleiri möguleikar eru til þess að byggja upp samskipti 

nemenda. Auka þarf svigrúm nemenda og fækka reglum og þær þurfa að vera skýrar og 

markvissar og byggja á sameiginlegum lífsgildum skólasamfélagsins (Magni Hjálmarsson, 

2004, bls. 4). 

Markmið Uppbyggingarstefnunnar er að stuðla að góðu námsumhverfi og jákvæðum 

skólabrag. Það er gert meðal annars með því að búa til skýrar reglur um óásættanlega hegðun 

og hvernig bregðast eigi við ef reglunum er ekki framfylgt. Mjög mikilvægt er að mörkin séu 

skýr, þannig að ljóst sé til hvers er ætlast af nemendum og starfsfólki. Mikilvægt er að 

nemendur fái tækifæri til þess að eiga þátt í mótun reglna og markmiða. Aðferðinni er ætlað 

að skapa nemendum tækifæri til þess að læra af mistökum sínum og þeim er hjálpað við að 

finna betri lausnir og byggja á þann hátt upp sinn innri styrk (Gossen, 2004, bls. 27–33; 2009, 

bls. 5–7).  

 

2.5.1 Þarfirnar 

Til þess að öðlast fullan skilning á undirstöðum uppbyggingar er nauðsynlegt að hafa í huga 

að þar er unnið út frá lífsgildum en ekki eiginlegum reglum. Til þess að svo megi verða er 

mikilvægt að viðkomandi skilji og geri sér grein fyrir því hver lífsgildi hans eru, hvernig 

einstaklingur hann vilji verða, hvaða lífsgildi séu mikilvæg, hvernig koma eigi fram við aðra, 

hverjar séu grundvallarþarfirnar og hvernig sé hægt að uppfylla þær. Glasser segir að við 

fæðumst með fjóra arfgenga eiginleika sem hafi áhrif á lífsbaráttu okkar og samskipti við 

annað fólk. Þetta varðar þá fjóra þætti sem talað er um að séu tilfinningalegar þarfir, en sú 
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fimmta byggir á líkamlegri grunnþörf sem er þörfin fyrir fæði, klæði og öryggi. Til þess að 

kynnast þörfunum og fræðast um þær er unnið með verkfæri sem nefnist Þarfahringur. 

Talað er um fimm þarfir sem unnið er út frá og hafa þær verið settar upp í hring sem 

kallaður er Þarfahringurinn. Honum er skipt upp í fimm svæði sem hægt er að skilgreina 

þannig að í miðjunni er öryggi, heilsa, fæði, húsnæði og afkoma. Utan um öryggið eru svo hinar 

grunnþarfir sem við þurfum reglulega að uppfylla til þess að vera andlega heil, lífsglöð og 

hamingjusöm. Þetta eru meðfæddar þarfir okkar fyrir því að tilheyra, hafa áhrif, njóta frelsis og 

vera glöð. Á mynd 1 sést hvernig þörfunum er skipt upp í hring og í framhaldinu er stutt 

skilgreining á hverri þörf fyrir sig (Glasser, 1994, bls. 53–54; Shimoji, 2009, bls. 46–54).  

 

Mynd 1. Þarfahringurinn byggður á verkum Gossen (2007) og birt með leyfi viðeigandi aðila 

(Giljaskóli, 2010). 

 Ást og umhyggja (e. love and belonging). Það er þörfin fyrir að tilheyra, umhyggju, 

vináttu, þátttöku. Allir þurfa að tilheyra einhverjum, finna vináttu, ást og umhyggju á 

öllum aldursstigum (Glasser, 1985, bls. 12). 

 Öryggi (e. survival). Það er þörfin sem Glasser flokkar sem líkamlega og sem er innst 

í hringnum, byggist á þörf fyrir mat, svefni, fötum, húsaskjóli og því sem er okkur 

lífsnauðsynlegt til þess að lifa. Þessi þörf hefur áhrif á það hvernig okkur líður 

líkamlega, hvort við erum þreytt, svöng eða köld. Það er einnig misjafnt á milli 
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einstaklinga hversu sterk þessi þörf er. Sumir hafa ekki miklar áhyggjur af því hvort 

þeir eigi mat eða pening frá einum degi til hins næsta, á meðan aðrir verða að hafa 

þessa þætti vel skipulagða og eiga varasjóði (Glasser, 1985, bls. 5). 

 Áhrifavald og viðurkenning (e. power or recognition). Það er þörfin fyrir 

viðurkenningu, færni, hæfni að stjórna, t.d. eigin lífi. Þarna telja fullorðnir að þeir hafi 

mikinn rétt til þess að takmarka vald unglinga (Glasser, 1985, bls. 10). 

 Frelsi og sjálfstæði (e. freedom). Það er þörfin fyrir að hafa val, sjálfstæði, frjálsræði 

og sjálfsstjórn til þess að velja allt frá hinu smáa, hvort heldur á að lesa bók eða fara á 

peysunni út, yfir í stærra val í lífi hvers og eins (Glasser, 1985, bls. 12). 

 Gleði og ánægja (e. fun). Það er þörfin fyrir ánægju, gleði, gáska, uppgötvanir og 

hlátur. Að hafa ánægju af hlutunum og finna gleðina í öllum hlutum, því allir hlutir 

hafa eitthvað jákvætt við sig, hversu alvarlegir sem þeir eru (Glasser, 1985, bls. 13).  

 

Orsök vanlíðunar og slæmrar hegðunar tengist því að við getum ekki uppfyllt þarfir 

okkar á jákvæðan hátt. Á mynd 2 má sjá dæmi um þau birtingarform þarfanna. Með því að 

flokka grunnþarfirnar á þennan hátt, þá eiga kennarar og nemendur mun auðveldara með að 

skilja og greina ólíkar þarfir. Það auðveldar þeim að læra að þekkja eigin tilfinningar og 

öðlast betri sjálfstjórn. Markmiðið er skilningur á grundvallarþörfum einstaklinga, að 

nemendur læri að bera ábyrgð á eigin tilfinningum og hegðun, að þeir læri að tileinka sér 

ákveðna leit að lausnum á málefnum og þjálfist í því að uppfylla grunnþarfir sínar, án þess að 

það sé á kostnað annarra (Glasser, 1988, bls. 25).  

Það er einstaklingsbundið hvernig þarfirnar eru uppfylltar. Öll reynum við að uppfylla 

þarfir okkar og við tökum ákvarðanir, beint og óbeint, sem tengjast þeim. Mikilvægi hverrar 

þarfar getur verið mjög mismunandi og er það enn einn þátturinn í því að við erum ólík og 

áherslur okkar misjafnar. Það hvernig við uppfyllum þarfir okkar þarf að taka mið af því að 

við erum ekki ein. Uppbyggingarstefnan gerir okkur kleift að læra að þekkja okkur sjálf og 

hvernig við getum komið til móts við þarfir okkar, án þess að aðrir gjaldi fyrir það (Magni 

Hjálmarsson og Rúnar Helgi Haraldsson, 2001, bls. 4–8). Mynd 3 sýnir hvernig 

birtingarmyndin getur verið þegar þarfir okkar eru uppfylltar á jákvæðan hátt og aftur á móti 

ef þær eru ekki uppfylltar á jákvæðan hátt (Giljaskóli, 2010). 
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Mynd 2. Birtingarmynd þarfa, útfærð af Rut Indriðadóttur og fleirum, byggt á verkum Gossen (2007) 

og birt með leyfi viðeigandi aðila (Giljaskóli, 2010). 

2.5.2 Uppbyggingarþríhornið  

Uppbyggingarþríhornið er byggt á sjálfstjórnunarkenningu Glasser og er notað í 

raunsæismeðferð til þess að skapa tækifæri fyrir nemendur til þess að meta sig og hegðun 

sína. Þar búa nemendur til ferli með hjálp kennarans sem þeir geta notað við að meta sjálfa 

sig. Uppbyggingarþríhornið er notað til þess að skilgreina vandamál og leita leiða til þess að 

finna þörfina að baki hegðunar og gera áætlun um framhaldið. Áhersla er lögð á það að kenna 

nemendum að þekkja grunnþarfir sínar og unnið er markvisst að því að nemendur efli 

sjálfsskilning og ábyrgðarkennd. Sú staða getur komið upp að nemandi vilji ekki fá stuðning 

við úrlausn sinna mála eða gera áætlun um það hvernig framhaldið verði.  
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Þáttur í áætlunargerðinni er að fara í gegnum spurningar þríhyrningsins, en þær stuðla að því 

að nemandinn nái jákvæðum tökum á sjálfum sér (sjá mynd 3) (Gossen, 2007, bls. 88; 

Shimoji, 2009, bls. 78).                                                  

Ekki þarf að byrja á neinni ákveðinni hlið eða sérstakri röð, aðeins að fara í gegnum 

allar þrjár hliðarnar. Gott er að byrja á því að hughreysta nemandann og finna hvað liggur að 

baki hegðuninni, hver þörfin er og leita þeirra lífsgilda sem nemandinn trúir á. Þegar áætlun 

er gerð til þess að laga það sem miður fór er gott tengja þau gildi sem viðkomandi nemandi 

hefur trú á við þau markmið sem hann setur sér til þess að fara eftir (Gossen, 2007, bls. 77–

88).  

Uppbyggingarþríhornið er byggt á þremur mikilvægum hugmyndum í 

sjálfstjórnarkenningu Glasser. Þar hefur hver hlið sitt viðfangsefni sem markað er með 

ákveðnum setningum sem tengjast mannlegri hegðun og eru nýttar til þess að hjálpa 

nemendum við að leita leiða til lausna á vanda sínum. Setning á hlið eitt er: Við erum að gera 

okkar besta (þarna er átt við þörfina, það er hvaða þörf veldur þessari hegðun). Á hlið tvö er: 

Öll hegðun hefur tilgang (hver eru lífsgildin okkar) og á hlið þrjú: Áhuginn kemur innan frá 

(og við stýrumst af eigin lífsgildum) (Glasser, 1998, bls. 136; Gossen, 2007, bls. 87, 91–112). 

Kennari velur síðan hlið, spyr samkvæmt henni og síðan ræða nemandinn og kennarinn 

saman um efnið (Gossen, 2007, bls. 113–117).  

 

Mynd 3. Uppbyggingarþríhornið (Gossen, 2007, bls. 113). 
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Fyrsta hlið Uppbyggingarþríhornsins  

Öll hegðun hefur tilgang. Hver er þörfin?  

Markmiðið er að finna hvaða þörf veldur tiltekinni hegðun hjá viðkomandi. Hvernig hægt sé 

að vinna með þessa löngun/þörf, án þess að hún stýri hegðun viðkomandi á neikvæðan hátt.   

Hvernig hægt sé að mæta henni án þess að aðrir verði fyrir óþægindum af henni. Þegar unnið 

er að því að finna út hvaða þörf veldur ákveðinni hegðun, þá þarf að byrja á því að 

hughreysta viðkomandi, þannig að hann öðlist jafnvægi/ró og sé ekki í vörn. Viðkomandi 

þarf að upplifa öryggi og stuðning. Mikilvægur þáttur í ferlinu er að gera viðkomandi grein 

fyrir að við gerum öll einhver mistök og það er í lagi að gera þau. Það sem skiptir öllu máli er 

hvernig við vinnum úr þeim, hvaða lærdóm við drögum af mistökunum og hvað við gerum til 

þess að bæta þau (Gossen, 2007, bls. 91–95). 

Önnur hlið Uppbyggingarþríhornsins  

Við erum að gera okkar besta, hughreysta. 

Samkvæmt sjálfstjórnarkenningunni hefur öll hegðun einhvern tilgang. Með hegðun okkar 

reynum við að uppfylla einhverja af þörfum okkar, þörfina fyrir umhyggju eða áhrifum, 

ánægju, frelsi, öryggi og að nálgast það sem við sækjumst eftir. Tilgangurinn með því að nota 

þessa hlið þríhornsins er að reyna að skilja ástæðu hegðunarinnar. Hvaða þörf sé verið að 

reyna að uppfylla. Sýna þarf umburðarlyndi gagnvart hegðun með það í huga að sú hegðun 

var réttmæt út frá þeim tilgangi sem stýrði henni (Gossen, 2007, bls. 97). Þegar talað er um 

hegðunarvandkvæði, þá er það er mat á ákveðinni hegðun sem gengur þvert á reglur. Eitt 

skrefið í því að vinna með þá hegðun er að ræða um það að atvikið hefði getað verið verra og 

þannig má segja að nemandinn hafi valið skárri kostinn (Shimoji, 2009, bls. 78). Mikilvægt er 

að nemandinn finni að hann geti bætt sig. Þáttur í því er að viðkomandi haldi í það sem hann 

kann og bæti við nýrri færni (Gossen, 2007, bls. 97–101). 

Þriðja hlið Uppbyggingarþríhornsins 

Áhuginn fyrir því að leita lífsgildanna kemur innan frá. Þessi hlið tengist hugmyndinni um 

óskaveröldina. Að nemendur búi sér til óskaveröld, meðvitað eða ómeðvitað, þar sem þeir 

geymi hugmyndir um það hvernig þeir vilji mæta þörfum sínum. Þetta er hliðin sem tengir 

viðkomandi við lífsgildin og það hvernig manneskjur við viljum vera. Vonir okkar úr 

óskaveröldinni fylgja okkur alla tíð og hafa áhrif á trú okkar á gildin og á sjálfsvirðingu og 
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sjálfsmynd. Nemendur þurfa að skoða lífsgildi sín út frá eigin óskasjálfsmynd til þess að átta 

sig á því hvernig einstaklingar þeir vilja vera (Gossen, 2007, bls. 105–112).  

 

2.5.3 Mitt og þitt hlutverk 

Þegar unnið er með Mitt og þitt hlutverk, þá fara fram umræður og vinna með nemendum, þar 

sem farið er í gegnum hvert hlutverk innan skólasamfélagsins. Í umræðunum er farið yfir 

hvert hlutverk fyrir sig og það skilgreint þannig að til verði sameiginlegur skilningur á 

hlutverkum hvers og eins í skólasamfélaginu. Þegar þessi vinna er búin, þá er hún gerð 

sýnileg um skólann með spjöldum sem hengd eru upp. Til þess að einfalda þennan þátt er gott 

að gera töflu, þar sem öðru megin er skráð hvert mitt hlutverk er og er ekki. Síðan er skráð 

hinu megin á blaðið hvert er hlutverk annarra, t.d. kennara. Kosturinn við það að skilgreina 

hlutverk hvers og eins er sá að fram kemur ákveðin vinnulýsing allra. Þannig er hægt að 

fækka reglum og er meginreglan sú að hver og einn sinni sínu hlutverki. Þarna kemur fram 

ákveðin valddreifing og þetta er því ekki það sama og félagssamningurinn/bekkjarsáttmáli 

sem styðst við sameiginleg gildi. Taflan er þannig góður stuðningur fyrir kennara þegar þeir 

leiðbeina nemendum í samskiptum og umræðum um samanburð á hlutverkum og til hvers sé 

ætlast af nemendum (Magni Hjálmarsson, 2004, bls. 3–4; Shimoji, 2009, bls. 29).   

 

2.5.4 Fimm vonlaus viðbrögð 

Allir gera einhver mistök. Það er misjafnt hversu stór þau eru og mat okkar á mistökum er 

líka einstaklingsbundið. Fimm vonlaus viðbrögð er dæmi um það hvernig á ekki að bregðast 

við hlutunum. Það á ekki að nota, ásakanir, skammir, tuð, uppgjöf og afsakanir þegar unnið er 

með nemendum að úrlausn mála (Magni Hjálmarsson, 2007, bls. 82). Gott er að nota svo 

nefndar lykilspurningar til þess að fá nemandann til þess að átta sig á eigin hegðun og hvernig 

hann geti unnið með afleiðingarnar. Spurningarnar eru eftirfarandi: Hvað vilt þú? Hvað ertu 

að gera í málinu? Finnst þér það ganga? Geturðu fundið betri leið? Í framhaldinu er svo unnið 

að nýrri áætlun sem hjálpar nemandanum til þess að læra af eigin mistökum og finna leið sem 

uppfyllir þarfir hans, án þess að vera óásættanleg fyrir aðra (Magni Hjálmarsson, 2007, bls. 

70). 



28 

 

2.5.5 Stutt inngrip  

Stutt inngrip eru setningar sem notaðar eru innan skólans til þess að stuðla að bættum 

samskiptum. Viðkomandi starfsmaður notar stutt inngrip þegar um minniháttar hegðunarbrot 

er að ræða til þess að vinna með atburðinn og fá nemendur til þess að axla ábyrgð og svara. 

Með því að nota stuttu inngripin, þá ætlar starfsmaður nemendum ekki það versta og hann er 

líklegri til að bregðast jákvæðar við en þegar honum er skipað fyrir. 

Stutt inngrip eru: 

 Hvað áttu að vera að gera núna? 

 Hvað get ég gert til þess að hjálpa þér? 

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

 Er það sem þú ert að gera núna að hjálpa eða hindra? 

 Þú virðist í vandræðum, get ég hjálpað? 

 Hver er reglan? 

 Viltu finna betri leið? Hvernig get ég hjálpað þér? 

 Hvenær ertu tilbúin(n) að byrja?  

(Magni Hjálmarsson, 2007, bls. 58–59; Shimoji, 2009, bls. 55–56).  

Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á samvinnu og samskipti allra, frekar en flóknar 

reglur. Að kennarar, nemendur, aðrir starfsmenn og foreldrar ræði um það hvaða gildi þeir 

telja vera mikilvæg fyrir skólasamfélagið í heild sinni. Með því að ræða saman er lagður 

grunnur að sameiginlegum skilningi um það hvað sé mikilvægt fyrir hvern og einn. Út frá 

þeim gildum eru svo mótaðar þær reglur sem skólasamfélagið byggir á og viðkomandi aðilar 

ætla sér að stuðla að. Við gerð sáttmála í skólanum er farið frá ytra regluverki og stjórnun í 

sjálfbæra stjórnun, þar sem einnig eru settar fram reglur og með því að gera þetta í 

sameiningu, þá er hægt að fækka reglunum. Þar sem hver og einn hefur ákveðið hlutverk, þá 

verður ramminn einfaldari (Gossen, 2007, bls. 96). 

2.5.6 Sáttmálar og gildi 

Hluti af uppbyggingarstefnunni eru svo kallaðir sáttmálar. Þeir eru hugsaðir til þess að virkja 

nemendur í samskiptum og að þjálfa þá smám saman í því að þekkja tilfinningar sínar og 

þarfir og að tjá þær í gagnkvæmum samskiptum. Þessi aðferð gerir kennurum kleift að nota 

spurningartækni til þess að hjálpa nemendum við það að vinna úr erfiðum tilfinningum. 

Kennarinn talar við nemendur sína um það hvers konar fólk þeir vilji verða og hvaða 

manngildi þeim finnist mikilvæg og vilji hafa í heiðri. Í þessum tilgangi eru gerðir 

félagssamningar eða sáttmálar sem hugsaðir eru til þess að eiga heiðarlegar og opnar 
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samræður innan bekkjarins (Gossen, 2006, bls. 131–148). Til þess að þetta gangi er 

nauðsynlegt að skapa trúnað á milli nemenda og einnig við kennara. Þetta er nauðsynlegt til 

þess að bekkjarfundirnir séu skilvirkir og geti verið sá stuðningur sem þarf fyrir bekkinn og 

kennarann (Gossen, 2007, bls. 85–118).  

Mikilvægt er að kennarar og nemendur komi sér saman um það hvaða lífsgildi þeir 

telji vera mikilvæg í samskiptum og hvað þeir vilji hafa að leiðarljósi í öllu samstarfi. Þegar 

þessi lífsgildi eru fundin eru þau skráð niður. Áframhaldandi vinna er síðan fólgin í því að 

finna hvað felst í hverju og einu gildi. Þar skoða kennarar og nemendur hvernig 

birtingarformið er. Hvernig þeir sjái, heyri og finni t.d. gildið kurteisi. Hvað sé og hvað sé 

ekki kurteisi. Vinnuferlið er ekki síður mikilvægt og þurfa nemendur að hlusta og vinna 

saman. Þarna á sér stað mikilvæg vinna fyrir sjálfstjórn einstaklinga í hópnum (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Við gerð bekkjarsáttmálans sammælist 

bekkurinn um það að velja hvaða gildi hann telji vera mikilvægust í samskiptum. Því skiptir 

máli að allir taki þátt í gerð bekkjarsáttmálans og samþykki hann. Taki þátt í umræðunni um 

hvert og eitt gildi og meti áður en það er sett fram. Það er einnig mikilvægt að tengja þau 

gildi sem bekkurinn velur við þau gildi sem skólinn byggir á. Þau gildi eru einnig skráð á 

töfluna og skoðað hvaða lífsgildi og þarfir liggja að baki (Gossen, 2006, bls. 134).  

Þegar nemendur og kennarar vinna með grunnþarfirnar, skilgreina þær og flokka til 

lausnar á ágreiningi sínum, hvað þörf liggi að baki og hver séu úrræðin, þá læra þeir um leið 

að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Nemendum er kennt að bera ábyrgð á sjálfum sér 

og eigin gerðum. Þeim er kennt að læra af mistökum sínum og að allir geti gert mistök. Þá 

þarf að setja gildin fram á einfaldan og skýran hátt (Gossen, 2006, bls. 140). Þegar nemendur 

vinna undirbúningsvinnu fyrir sáttmálagerð, er þeim kennt að vinna og hugsa í fjórum 

flokkum eða stigum sem eru:  

 Hver: hvaða persóna vill ég vera ? - sjálfsmyndarstig 

 Hvers vegna? Það er sannfæring - lífsskoðunarstig (huglægt) 

 Hvað? - Það eru reglur og hlutverk, væntingar - skipulagsstig (grundvöllur) 

 Hvernig? T-spjöld og áætlun - skynjunarstig (hlutlægt) 

 

Þannig er nemendum kennt að skoða og meta sjálfa sig, hvernig einstaklingar þeir vilji verða 

og hvernig þeir geti fundið gildin sem byggð eru á þeirra sannfæringu en ekki á reglum eða 

væntingum (Gossen, 2006, bls. 136). Markmiðið með því er að áherslan sé færð frá ytri 

reglustjórn með beitingu viðurlaga, í átt að áætlunum byggðum á gildismati.  
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Til þess að færa vinnuna nær nemendum eru þær reglur sem gilda á heimilum þeirra 

skoðaðar, skráðar og ræddar. Hvaða lífsgildi liggja að baki hverri reglu? Hvers vegna eru 

reglurnar mikilvægar? Að þeirri umræðu lokinni er rætt um það hvernig nemendur telji að 

draumabekkurinn ætti að vera og í hvernig bekk þeir vilji vera. Kennari skráir niður þau gildi 

sem fram koma og þau eru grunnurinn. Nemendur velja síðan saman 3-5 gildi og ræða þau 

nánar með því að setja gildin upp á Y- og T-spjöld. Þegar gildin eru sett upp á spjöld, kemur 

dýpri skoðun og skilningur á þeim. Á Y-spjaldinu er fjallað um það hvernig við sjáum t.d. 

gleðina, hvernig við finnum gleðina og hvernig við heyrum gleðina. Á T-spjaldinu þar er 

gleðin í raun skilgreind, gleði er ... og gleði er ekki ... (sjá myndir 4 og 5). 

Y- spjald

Við sjáum

Birtist okkur....
Við heyrum

Hljómar þannig...

Við finnum

Tilfinningin er þannig

T-spjald

Er Er ekki

 

Mynd 4. T- og Y-spjöld. 

Á næstu mynd er búið að setja gleðina inn sem gildi. 
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Gleði

Við sjáum:

bros

við hjálpumst að

við nýtum tímann

sköpunargleði

Við heyrum:

hlátur

falleg orð

kímni og grín

Tilfinningin: 

áhyggjulaus

njótum lítilla hluta

erum full af orku

gaman

Gleði

Er Er ekki

Rifrildi
Að segja ljótt
Rætin stríðni
Að taka dót annarra
Að vera hræddur
Að vera óöruggur

Hamingja
Hjálpsemi
Sátt við umhverfið
Áhyggjuleysi
Vellíðan

 

Mynd 5. T- og Y spjöld (Shimoji, 2009, bls. 36–38) 

Bekkjarsáttmáli 

Þegar gildin sem bekkurinn sameinast um hafa verið skoðuð og valin er bekkjarsáttmálinn 

gerður og samþykktur af öllum með undirskrift. Bekkjarsáttmálinn er síðan hengdur upp í 

stofunni. Þar eru gildi bekkjarins og samningur um samskipti við hvert annað gerð sýnileg. 

Með þessari vinnu er verið að koma gildum inn og um leið fækka reglum. Inn í sáttmálann og 

gildi bekkjarins tengjast svo mitt og þitt hlutverk (Shimoji, 2009, bls. 38). Þar kemur fram 

hvernig gildin birtast í tilfinningum, orðum og gerðum og hver er andstæða þess. Það að skrá 

niður gildin í sameiningu gefur þeim meira vægi. Allt ferlið er mikilvægt og hver og einn 

liður er jafn mikils virði og útkoman (Magni Hjálmarsson, 2004, bls. 3–6).  

Dæmi um þarfir og hlutverk nemenda (samsett úr gildum (þörfum) nemenda):  

Tafla 2. Sáttmáli um samskipti (Gossen, 2006, bls. 60). 

Sáttmáli um samskipti  

 vera góð hvert við annað  

 virða eigur annarra og halda vinnufrið 

 hafa gaman 

 vera örugg  

 rétta upp hönd  

 hlusta á kennarann 

 hafa val á föstudögum 
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2.5.7 Skýr mörk  

Undir skýr mörk falla almennar umgengnisreglur skólans og þar þarf að vera góð skilgreining 

á því hvað talið sé æskileg hegðun og hvað óásættanleg hegðun. Ófrávíkjanlegar reglur eða 

skýr mörk eru viðmið þegar um alvarleg brot er að ræða. Þetta er í raun samsvarandi 

almennum skólareglum, eins og kemur fram reglugerð nr. 1040/2011. Í hverjum grunnskóla 

skulu vera til verklagsreglur sem eru unnar af starfsfólki skólans þegar grípa þarf til 

tafarlausra aðgerða til þess að stöðva óásættanlega hegðun nemanda, bregðast við hótunum 

eða ef rökstuddur grunur er um það að nemandi sé undir áhrifum vímuefna. Brotum á þessum 

reglum fylgja ákveðin viðurlög (Magni Hjálmarsson, 2004, bls. 25; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Skýr mörk eiga að skapa það öryggi og traust sem nauðsynlegt er skólasamfélaginu. 

Því er mikilvægt að allir séu sammála um þau gildi sem starfa á eftir og þær reglur sem styðja 

við gildin. Einnig þurfa allir að vita hver viðurlögin eru ef viðkomandi fer yfir skýru 

mörkinn.  

Skólinn þarf að vera með skýrar reglur um það hvað sé óæskileg hegðun. Ef sú staða 

kemur upp að nemandi fer yfir þau skýru mörk sem skólinn hefur sett, þá þarf að færa 

viðkomandi aðila úr aðstæðunum. Viðkomandi er þá oftast færður til stjórnanda sem tekur 

ákvörðun um það hvert næsta skref skuli vera. Það er mikilvægt að allir starfsmenn viti 

hvernig bregðast eigi við óæskilegri hegðun og því þarf vinnuferlið að vera skýrt og einfalt í 

sniðum (Gossen, 2004, bls. 147–154; Magni Hjálmarsson, 2006, bls. 5–12). Markmiðið með 

því er að tryggja öryggi og vinnufrið í skólanum og að leysa úr agavandamálum. Mikilvægt 

er að allir aðilar fái ráðrúm til þess að ná áttum og jafna sig og tækifæri til þess að hugsa um 

framhaldið. Muna þarf að áhersla er lögð á það að nemandinn læri af mistökum sínum. Að 

hann leiti og finni lausnir og hvernig hann geti komið á móts við þarfir sínar, án þess að valdi 

hegðunarbroti. Að hann fái aðstoð við að vinna úr sínum málum. Hvernig hann geti lært af 

hegðun sinni eða mistökum og hvernig megi bæta úr, þannig að hann geti um leið orðið 

sterkari einstaklingur. Hvernig áætlun viðkomandi nemandi geti gert til þess að uppfylla 

viðkomandi þörf án þess að aðrir líði fyrir það. Með þessu móti lærir nemandinn á ábyrgan 

og uppbyggilegan hátt og er um leið sýnd virðing. Allir starfsmenn skóla þurfa því að koma 

sér saman um það hvaða reglur eru ófrávíkjanlegar og skilgreina hvaða hegðun er talin 

algjörlega óásættanleg (Gossen, 2004, bls. 42; 2007, bls. 97–101; Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007).  
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Upp getur komið sú staða að nemandi sé ekki tilbúinn að ræða eða finna lausn á málunum. 

Til þess að bregðast við því er sú aðferð notuð að rekja á milli reglufestu og uppbyggingar. 

Með því er átt við það að notuð séu viðurlög, þar sem verið er að bregðast við með ytri 

stjórnun eða svonefndri fjórðu leið stjórnunar. Þarna er átt við það að nemendur beri ákveðna 

virðingu fyrir reglum og viti að það að brjóta þær hefur afleiðingar. Þar er ekki verið að nota 

aðferð uppbyggingar sem er leið fimm í stjórnun. Þarna er átt við þá stöðu sem kemur upp ef 

nemandi sem sýnt hefur hegðun sem hefur neikvæð áhrif á aðra, er ekki tilbúin til þess að 

taka þátt í uppbyggingu á eigin hegðun. Þegar þar er komið er farið frá leið 5 yfir í leið 4, það 

er reglufestu (skýru mörkin) og vinnuferlið unnið út frá þessum leiðum. Gefin er viðvörun og 

síðan farið til baka í leið 5. Ef það dugar ekki til er farið í reglufestuna aftur og afleiðinguna 

(Gossen, 2004, bls. 147–154). Stór þáttur í Uppbyggingarstefnunni er að þá á sér stað ákveðin 

leit að lausnum á málefnum en ekki leit að þeim seka. Þannig er farið á milli uppbyggingar og 

reglufestu þar til nemandinn finnur lausn á vandamálinu. Þegar nemandinn er síðan tilbúinn 

til þess að ræða málið er farið frá leið fjögur yfir í leið fimm, frá regluverki til uppbyggingar. 

Þannig á nemandinn að læra af mistökum sínum og fá tækifæri til þess að bæta sig. Þannig 

læra nemendur að finna leið til þess að koma til móts við þarfir sínar í sátt við samfélagið sjá 

mynd 6 (Gossen, 2006, bls. 62–66).  

 

Mynd 6. Að rekja á milli reglufestu og uppbyggingar (Gossen, 2006, bls. 65–66; Magni Hjálmarsson, 

2004, bls. 46). 

 



34 

 

Í bók sinni Reynsla og menntun talar John Dewey (2000, bls. 62–64) um að skólasamfélagið 

gangi út frá þeim reglum sem þar eru settar, skráðar sem óskráðar, en að þær þurfi ekki að 

vera takmörkun á frelsi heldur séu þær félagslegt taumhald. Með því að setja raunhæfar 

reglur þá verði þörfin fyrir úrskurðarvaldið ekki mikil en geti verið nauðsynleg annað slagið. 

2.5.8 Bekkjarfundir  

Það skiptir miklu máli að byggja upp traust á milli kennara og nemenda og þar eru 

bekkjarfundir mikilvægir. Þar eiga sér stað samræður á milli kennara og nemenda sem ekki 

snúast eingöngu um nám og kennslu, heldur koma inn á félagslega þáttinn. Markmiðið með 

bekkjarfundum er margþætt. Til dæmis að skapa góðan bekkjaranda og byggja upp traust og 

samvinnu á milli nemenda innbyrðis og einnig við kennara. Þetta er stór þáttur í því að efla 

þroska og sjálfsmynd nemenda. Bekkjarfundir hjálpa til við að þekkja eigin tilfinningar og 

annarra og eru góð leið til þess að læra sjálfstjórn og virðingu gagnvart öðrum. Að hlusta og 

læra að vinna með lausnarleit og rökhugsun. Að skilja tilfinningar sínar og annarra og 

hvernig við getum haft stjórn á þeim. Nemendur læra að koma hugsunum og tilfinningum í 

orð um leið og þeir kynnast betur eigin viðhorfum (Gossen, 2006, bls. 131).  

Bekkjarfundir eru stór þáttur í mörgum uppeldisaðferðum og miða að fyrirbyggjandi 

aðgerðum og einnig að því að byggja upp sjálfstraust og trú nemenda á eigin getu. 

Bekkjarfundir eru taldir stuðla að samábyrgð og lýðræðislegum vinnubrögðum og jákvæðum 

samskiptum. Talið er mikilvægt að halda bekkjarfundi reglulega svo þeir nái að skila árangri 

og að nemendur þjálfist í því að treysta hver öðrum og koma tilfinningum sínum og 

hugsunum frá sér (Gossen, 2006, bls. 131; Olweus, 2005, bls. 58).  

Trúnaður þarf að vera á fundum og mikilvægt er að þessar stundir séu gefandi og 

jákvæðar, þó að þær geti verið erfiðar þegar leysa þarf ágreiningsmál. Ákveðnar reglur gilda 

um bekkjarfundi, eins og þær að gera ekki lítið úr skoðunum annarra og að virða það að allir 

hafa rétt á sínum skoðunum. Þagnarskylda er um fundina og það að ræða málefnin ekki utan 

fundarins. Notaðar eru opnar spurningar til þess að allir fái að tjá sig og að sá sem hafi orðið 

hafi það. Aðrir hlusti og bíði þar til röðin kemur að þeim. Fundirnir geta verið um skipulagt 

efni, um gildismat eða samskiptaörðuleika. Þar er hægt að taka til umfjöllunar ýmis mál sem 

geta komið frá nemendum, kennurum eða öðrum. Til er handbók sem er ætluð sem 

stuðningur við kennara sem eru að stíga sín fyrstu skref á bekkjarfundum og er hún einnig 

góð til stuðnings öðrum kennurum. Þetta er bókin Bekkjarfundir eftir Ingileif Ástvaldsdóttir 

(2005). 
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2.5.9 Lífsvagninn (Behavior Car)  

Í sjálfstjórnarkenningu Glasser notar hann bílinn sem myndlíkingu til þess að útskýra hegðun  

okkar sem að hann skiptir í fjóra þætti. Þeir eru: Hugsanir, gerðir, geðshræringar og 

líkamsstarfsemi. Þar eru framhjólin látin tákna hugsanir og gerðir af því að 

þau ráða ferðinni og tengjast stýrinu en afturhjólin tákna tilfinningaleg og líkamleg viðbrögð, 

það er líðan á sál og líkama sem elta síðan framhjólin. Stýrið táknar svo löngun og þegar við 

tökum í stýrið, hugsum við og framkvæmum og í kjölfarið breytist líðan á sál og líkama. Til 

þess að breyta líðan okkar á sál og líkama þurfum við breyta hugsunum og gerðum okkar, 

taka í stýrið. 

Öll hegðun hefur tilgang. Ef við gerum eitthvað sem við eða aðrir eru ekki sáttir við, 

þá er einhver ástæða að baki hegðuninni (sjá mynd 7). Til þess að lagfæra slíka hegðun er 

nauðsynlegt að finna hvaða þörf liggur að baki hegðuninni og hvað leið er hægt að fara til 

þess að uppfylla hana, án þess að ræna aðra gleði sinni, umhyggju, áhrifavaldi eða frelsi.  

Hegðun okkar byggir á Fjórum þáttum sem vinna saman og mynda eina heild. 

Þættirnir eru; tilfinningaleg viðbrögð, hugsun um það hvað gera skuli, hugsun komið í 

framkvæmd og líkamleg eftirköst. Bíllinn hefur einnig fram- og aftursæti og það er á okkar 

ábyrgð hvernig bílnum er stýrt. Sitjum við sjálf undir stýri eða er það einhver annar sem stýrir 

bílnum? Vélinni í bílnum er líkt við þarfir okkar. Ef eitthvað er að vélinni, þá gengur hún 

ekki rétt. Eins er það ef einhverri af þörfum okkar er ekki sinnt á réttan hátt, þá er hegðun 

okkar á einhvern hátt ábótavant. Umferðarljósin eru síðan með tengingu við óskaveröld okkar 

og þar tengjast saman væntingar og raunveruleiki og er neikvætt (rautt); hlutlaust (gult); 

jákvætt (grænt). Það virkar eins rauða ljósið, táknar að okkur er vissara að bregðast strax við 

með því að staðnæmast. Mikilvægt er að við munum að við getum stjórnað því sem við 

hugsum og gerum, á sama hátt og við höfum stjórn á bíl. Við getum einnig stjórnað því hvort 

við horfum fram á veginn eða eingöngu í baksýnisspegilinn. Það sama gildir um þrifin á 

bílnum. Erum við sátt við það að aka um á bíl sem er óhreinn eða viljum við hafa hann vel 

bónaðan? Hvaða eldsneyti notum við á bílinn okkar (Larson, 1996; Magni Hjálmarsson og 

Rúnar Helgi Haraldsson, 2008, bls. 33).  
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Mynd 7. Hegðunarbíllinn, (Behavior Car) útfært frá Larson, (1996). 

Ef um endurtekin hegðunarbrot er að ræða getur þurft að fara yfir nokkur atriði. Hefur 

nemandinn tekið þátt í því að skoða hlutverkin og gildin um það hvernig við heyrum, finnum 

og sjáum hvert gildi fyrir sig? Hefur hann tekið þátt í því að búa til bekkjarsáttmála og tengja 

hann því hvernig persóna hann vilji vera? Það þarf að vera skilningur á grundvallarþörfum 

einstaklinga og stuðla að leið til þess að þeir læri að bera ábyrgð á eigin tilfinningum og 

hegðun (Gossen, 2002, bls. 21). 

2.5.10 Friðarborðið  

Það er borð, eins og nafnið bendir til, þar sem nemendur geta sest niður og rætt málinn og 

leyst úr ágreiningi sín á milli. Reglur friðarborðsins eru: Báðir aðilar fái tækifæri til þess að 

skýra mál sitt. Enginn er fullkominn. Forðast ásakanir, skammir, tuð, afsakanir og uppgjöf. 

Hlusta án þess að grípa fram í. Skrifa niður lausn. Velja leið (Magni Hjálmarsson, 2007, bls. 

79). Borðið hefur aðallega verið notað á miðstigi. 

Uppbyggingarstefnu í skólum má á einfaldan hátt skipta í fjóra þætti innleiðingar og 

átta verkfæri kennara sem styðja þá í því að skapa skilyrði til þess að nemendur geti verið 
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heiðarlegir við sjálfa sig og geti metið hvaða áhrif þeirra eigin hegðun hefur. Tafla 1 hér á 

eftir sýnir yfirlit um þessi atriði (Magni Hjálmarsson, 2008, bls. 4–5).  

Tafla 3. Innleiðing og verkfæri (Magni Hjálmarsson, 2008, bls. 4–5). 

1. hluti Að auka svigrúmið (Frelsi) 

Verkfæri 1: Skiptir það nokkru máli?  

Verkfæri 2: Já, ef 

2. hluti Ná samkomulagi (Umhyggja) 

Verkfæri 1: Sá sem ég vil vera.  
Verkfæri 2: Bekkjargildin 

3. hluti Setja takmörk (Persónuleg áhrif) 

Verkfæri 1: Mitt og þitt hlutverk 

Verkfæri 2: Óásættanleg hegðun- skýr þolmörk 
4. hluti Læra uppbyggingu (Sköpun/ánægja) 

Verkfæri 1: Sjálfsuppbygging 

Verkfæri 2: Uppbyggingarþríhornið 

 

2.6  Samantekt  

Hér að framan hefur verið fjallað um þau fræði sem Gossen hefur stuðst við í þróun á 

Uppbyggingarstefnunni en starfsaðferðir stefnunnar byggja meðal annars á samtalstækni 

raunsæismeðferðar og sjálfstjórnarkenningu Glasser. Markmið Uppbyggingarstefnunnar er að 

nemendur læri og þjálfist í jákvæðum samskiptum, sjálfstjórn og sjálfstrausti og nýti 

ákveðinn verkfæri sér til stuðnings. Að nemendur læri af mistökum sínum á jákvæðan hátt. 

Uppbyggingarstefnan miðar að því að allt starf innan skólans sé unnið á lýðræðislegan hátt og 

stuðli að jákvæðum samskiptum og skólastarfi sem byggir á virðingu og umburðarlyndi. Hér 

hefur einnig verið fjallað um þau verkfæri sem stefnan styðst við til þess að kennarar, 

nemendur og aðrir eigi auðveldrar með að tileinka sér og starfa eftir hugmyndafræði 

stefnunnar.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er sagt frá því hvernig rannsóknin var gerð. Gerð er grein fyrir aðferðinni sem 

lögð var til grundvallar, hvernig staðið var að vali þátttakenda, hvaða gagna var aflað og 

hvernig staðið var að úrvinnslu og greiningu þeirra. Einnig er fjallað um það hvernig leitast 

var við að tryggja áreiðanleika og réttmæti og fjallað um siðferðileg álitamál.  

3.1 Rannsóknarspurningar 

Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna hvort þau markmið sem Brekkuskóli hefur sett 

sér um betri líðan og bætt samskipti hafi náðst. Rannsóknin miðar að því að leita svara við 

því hvort starfsfólk skólans, nemendur og foreldrar hafi fundið einhverjar breytingar á 

samskiptum og líðan í starfi skólans. Einnig að huga að því hvernig innleiðingarferlið hafi 

gengið, hverjir hafi verið kostir þess og gallar og hvort að Uppbyggingarstefnan sé að stuðla 

að betra starfsumhverfi í skólanum. Þær niðurstöður sem fást verða nýttar til þess að dýpka 

sýnina á starf skólans og um leið verða þær nýttar til þess að stuðla að auknum þroska í starfi 

með því að skoða það sem á undan er gengið. 

Til þess að kanna þessa þætti er, eins og fram hefur komið, stuðst við 

rannsóknarspurningar sem hér verður greint frá. Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Að hvaða marki hefur Brekkuskóli náð markmiðum sínum með innleiðingu 

Uppbyggingarstefnunnar til bættra samskipta og betri líðanar nemenda? Spurningin er 

afmörkuð með eftirfarandi undirspurningu: Hver er reynsla umsjónarkennara, nemenda og 

foreldra 8. bekkjar veturinn 2011–2012 af Uppbyggingarstefnunni?  

3.2 Rannsóknarsnið  

Rannsóknin var tilviksathugun (e. case study) en aðferðin er byggð á því að skoða ítarlega eitt 

eða nokkur tilvik, safna mismunandi gögnum, svo sem viðtölum og þátttökuathugunum, sem 

gefur innsýn í veruleika og persónulega upplifun þátttakenda. Þar er áhersla lögð á það að 

hver og einn sé virkur túlkandi raunveruleikans og að draga megi lærdóm af öllum aðstæðum 

og öllu fólki. Tilgangurinn er að skilja það sem á að rannsaka betur og að greina það sem 

þátttakendum ber saman um og það sem er frábrugðið í reynslu þeirra og draga fram þá þætti 

sem hafa áhrif á það (Hitchcock og Hughes, 2001, bls. 316–329).  
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Mikilvægt er að rannsakandinn geti túlkað og lýst reynslu þátttakenda af jákvæðni og með 

opnum hug. Hafa þarf einnig í huga að hver þátttakandi hefur sinni reynslu að miðla og 

mikilvægt er að taka á móti þeirri vitneskju með virðingu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 

219–246). 

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru þrír umsjónarkennarar, nemendur 8. bekkjar og foreldrar þeirra.  

Umsjónarkennarar höfðu starfað mislengi við skólann. Þeir þátttakendur sem valdir voru úr 

nemendahópnum höfðu verið í skólanum frá 1.–2. bekk. Ég valdi það, eins og áður hefur 

komið fram, að afmarka rannsóknina við nemendur 8. bekkjar og umsjónarkennara þeirra og 

foreldra, vegna þess að nemendurnir voru við nám í skólanum þegar ákvörðun var tekin um 

það að innleiða Uppbyggingarstefnuna og hafa fylgt því ferli frá upphafi.  

3.4 Gagnasöfnun, úrvinnsla gagna og réttmæti niðurstaðna 

Í þessari rannsókn var gagna aflað með hálfopnum viðtölum (e. semi structured/guided 

interviews) við kennara en þau eru talin góð leið þegar rannsaka á persónulega reynslu fólks 

og upplifun en ekki aðeins tölulegar staðreyndir. Í þessu tilviki var leitað eftir reynslu og 

viðhorfum um líðan og samskipti á milli einstaklinga í skólanum. Stuðst var við 

viðtalsramma, en þannig er umræðuefnið fyrirfram ákveðið og lagður grunnur að 

spurningum. Þá er samt sem áður ákveðinn sveigjanleiki til staðar sem fer eftir aðstæðum 

hverju sinni. Hvert samtal fær sína persónulegu nálgun og mikilvægt er að hafa í huga að virk 

hlustun er forsenda góðs viðtals og að sýna þarf hlýju og nærgætni og að eigin skoðanir og 

fordómar eiga ekki rétt á sér (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 69–70).   

Tekin voru rýnihópaviðtöl (e. focus group) við nemendur en þau geta gefið betri skilning 

á reynslu ákveðins hóps gagnvart tilteknu viðfangsefni og um leið verið stuðningur til þess að 

hrekja eða staðfesta upplýsingar (Sóley S. Bender, 2003, bls. 95).  

Gagnaöflun var eftirfarandi: 

1. Viðtöl við umsjónarkennara 8. bekkjar: Viðtöl voru tekin við þrjá umsjónarkennara sem 

höfðu mismikla starfsreynslu (sjá fylgiskjal 1). Viðtölin fóru fram í skólanum vorið 2012 

og voru öll viðtölin hljóðrituð og síðan skráð orðrétt niður strax að loknu hverju viðtali.  
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Að loknum viðtölunum voru þau greind og gert greiningarlíkan fyrir hvert viðtal. Þar 

komu fram margir sameiginlegir þættir sem sýndu fram á það að upplifun 

umsjónarkennaranna væri að mörgu leyti svipuð.   

2. Rýniviðtöl við nemendur í 8. bekk Brekkuskóla: Í rannsókninni voru tekin tvö viðtöl við 

rýnihópa, fyrst við níu drengi og svo við níu stúlkur (sjá fylgiskjal 2). Rýnihópaviðtölin 

fóru fram í maí 2012 og voru viðtölin einnig hljóðrituð og síðan skráð orðrétt niður strax 

að loknu hverju viðtali. Þátttakendur í rýnihópunum voru valdir í samráði við kennara 

bekkjanna. Valdir voru sex úr hverjum bekk og var haft í huga að nemendurnir hefðu 

verið í skólanum frá 1.-2. bekk og einnig að kynjahlutföllin væru jöfn. Viðtölin fóru fram 

í skólanum á skólatíma. Í rýnihópaviðtölunum urðu umræður á milli nemenda sem mjög 

áhugavert var að hlusta á og gáfu mér ákveðinn stuðning við svör nemendanna.  

3. Spurningakönnun lögð fyrir foreldra nemenda í Brekkuskóla: Könnunin byggðist á 

rannsóknarspurningunum og var send heim til foreldranna í tölvutæku formi með 

tölvupósti frá skólanum á netföng allra foreldra sem áttu börn í 8. bekk (sjá fylgiskjal 3). 

 Við gerð spurningalistans var haft í huga mikilvægi þess að spurningarnar væru skýrar 

og markvissar. Þá var hugað að mikilvægi þess að vanda til þess upp á hvaða svarkosti 

væri boðið. Fjöldi spurninga og orðalag skiptir þar einnig máli (Þorlákur Karlsson, 2003, 

bls. 331–355). Foreldrar voru beðnir um að gera grein fyrir því hver svaraði. Sent var á 

65 heimili og bárust svör frá 46 heimilum og í nokkrum tilvikum svöruðu báðir foreldrar 

könnuninni saman.  

Til þess að stuðla að réttmæti (e. validity) niðurstaðna var haft í huga að réttmæti helst 

í hendur við nákvæmni og vandvirkni í rannsóknarvinnu. Því þarf að vanda vel allan 

undirbúning, skipulagningu, gagnaöflun og vera nákvæmur við skráningu og gagnaúrvinnslu 

ásamt framsetningu niðurstaðna. Í þessari rannsókn var notuð gagnaöflun með fleiri en einu 

hætti í því skyni að auka réttmæti á öllum stigum rannsóknarinnar (Hitchcock og Hughes, 

2001, bls. 106; Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 283; Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 

259).  

Ein leið til þess að auka réttmæti rannsóknarniðurstaðna er að nota margprófun (e. 

triangulation) sem felur það í sér að niðurstöður ólíkra gagna eru skoðaðar og metið er hvort 

þær segi rannsakanda það sama (Hitchcock og Hughes, 2001, bls. 158). Með því að taka 

einstaklingsviðtöl, rýnihópaviðtöl og að gera spurningakönnun ásamt gagnagreiningu er 

safnað gögnum með mismunandi aðferðum og gegnir það hlutverki margprófunar og 

upplýsingar fást frá mismunandi aðilum um sömu atriðin (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73).  
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Hluti af réttmæti byggist einnig á vönduðum vinnubrögðum og heiðarleika. Því er mikilvægt 

að ég sé meðvituð um eigin fordóma og afstöðu og að skoðanir og upplifun mín hafi ekki 

áhrif á skráningu og úrvinnslu gagna eða á framsetningu niðurstaðna. Þættir sem huga þarf að 

við rannsóknina eru meðal annars þeir að ég var starfsmaður skólans. Ég þekki því 

viðmælendur og hef tekið þátt í vali Uppbyggingarstefnunnar og innleiðingu stefnunnar á 

sama hátt og aðrir kennarar skólans. Meðal annars sótti ég þau námskeið sem skólinn hefur 

staðið fyrir og einnig nokkur námskeið innan lands og erlendis. Ég er meðvituð um það að ég 

gerði rannsóknina í eigin starfsumhverfi og að ég er jákvæð fyrir Uppbyggingarstefnunni. Því 

varð ég að gæta þess sérstaklega að vera ekki hlutdræg á öllum stigum rannsóknarinnar.  

Það er bæði styrkur minn og veikleiki sem liggur í því að þekkja vel til verkefnisins 

og aðstæðna í skólanum. Fólk sér oft hlutina í öðru ljósi sem gestur en sá aðili sem er í 

umhverfinu frá degi til dags. Að sama skapi þá sýnum við gestum oft sparihliðina sem gefur 

ekki heldur alltaf rétta mynd. Þetta sama gildir í raun um samstarfsfélaga og nemendur. Ég tel 

það vera styrk minn að þekkja flesta viðmælendur og tel að á milli okkar sé gott traust og á 

það bæði við um nemendur og samstarfsfólk. Þannig er auðveldara að ræða saman opinskátt 

um kosti og galla stefnunnar og það var stutt að fara ef ég þurfti að leitað aftur til þeirra til 

þess að spyrja dýpra. 

Í úrvinnslunni var notuð gagnagreining þar sem niðurstöður voru skoðaðar og 

flokkaðar eftir og þemum og mynstrum sem voru sameiginleg og náðu að útskýra og lýsa því 

sem verið var að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 281–293).  Þar sem rannsóknin 

beindist að á fámennum hópi þátttakenda þurfti að huga vel að vali (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 51–82).   

 

3.5 Leyfi og siðferðileg álitamál  

Að fengnu samþykki kennaradeildar Háskólans á Akureyri fyrir rannsóknaráætlun sem og 

leyfi hjá skólastjóra Brekkuskóla. Rannsóknin var einnig tilkynnt til Persónuverndar og 

samþykkt án athugasemda. Einnig var leitað til fræðslustjóra Akureyrarbæjar sem gaf leyfi 

fyrir rannsókninni frá skóladeild Akureyrarbæjar. Þá var og fengið leyfi og aflað samþykkis 

umsjónarkennara árgangsins og í framhaldinu var óskað eftir leyfi foreldra fyrir þátttöku 

nemenda og þeirra eigin. Þá var rætt við nemendur um það hvort þeir væru samþykkir 

þátttöku og í framhaldinu voru valdir þeir nemendur sem tóku þátt.   
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Við gerð rannsókna þarf að huga að siðferðisviðmiðum sem eru fjögur. Það er sjálfræði, 

réttlæti, skaðleysi og velgjörðir. Til þess að uppfylla sjálfræðið í siðfræði rannsókna þá er 

mikilvægt að kynna rannsóknina vel fyrir þátttakendum. Var því þátttakendum gerð grein 

fyrir markmiðum rannsóknarinnar og hvaða aðferðum yrði beitt við að afla gagna. Einnig að 

þau gögn sem yrðu til væru trúnaðarmál og gætt að því eins og kostur væri að ekki yrði hægt 

að rekja gögnin og þeim eytt í lokinn. Ákveðið gegnsæi er þó á svörum kennara, þar sem 

skólinn kemur fram undir nafni og árgangurinn er tilgreindur. Voru kennarar meðvitaðir um 

það þegar þeir samþykktu þátttöku. Viðmælendur og aðrir þátttakendur í þessari rannsókn 

fengu upplýsingar um rannsóknina í kynningarbréfi sem sent var með tölvupósti í samvinnu 

við skólastjóra Brekkuskóla (sjá fylgiskjöl 4 og 5). 

 Rannsóknin uppfyllir einnig skaðleysisviðmið en með því viðmiði þarf að hafa í huga 

að rannsóknin skaði engan. Það viðmið var haft í huga hér og það uppfyllt með því að leita 

eftir samþykki þátttakenda. Velgjörðarviðmiðið vísar til þess hver sé ávinningur og hagur af 

rannsókninni. Í þessu tilviki verða niðurstöður úr rannsókninni nýttar til þess að bæta 

samskipti og líðan allra sem að skólanum koma og ætti það að stuðla að bættu starfsumhverfi. 

Siðferðisviðmið um réttlæti er fengið með því að hafa hag þátttakenda í huga allan tíman 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–178).   
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr rannsókninni. Byrjað verður á 

því að fjalla um Brekkuskóla og því næst þau þemu sem fram komu við greiningu á viðtölum 

við umsjónarkennara en þau eru fræðsla og mikilvægi leiðtoga, tilfinningar og líðan, 

markmið og samskipti. Kennarar verða nefndir hér á eftir sem kennari 1, kennari 2 og kennari 

3. Næst koma niðurstöður úr rýnihópaviðtölum við nemendur. Þemum í þeim eru fræðsla, 

aðferðir og verkfæri, bekkjarfundir, samskipti, tilfinningar og líðan, markmið. Þá koma 

niðurstöður úr spurningakönnun til foreldra. Í lok kaflans er stutt samantekt á því helsta sem 

fram kom í viðtölum við viðmælendur. 

 4.1     Brekkuskóli 

Brekkuskóli er, tiltölulega ungur heildstæður grunnskóli en stendur þó á gömlum grunni. 

Skólaárið 2011–2012 voru skráðir nemendur 476 talsins og starfsmenn 70. Starfsemin fer 

fram í húsnæði þar sem allur aðbúnaður er góður. Skólinn var stofnaður árið 1997, þegar 

Barnaskóli Akureyrar og Gagnfræðaskóli Akureyrar voru sameinaðir. Fyrstu árin fór 

starfsemi skólans fram í 2–3 byggingum eða fram til haustsins 2005 þegar skólinn allur var 

sameinaður undir sama þaki. Húsnæði skólans er í grunninn gamli Gagnfræðaskóli Akureyrar 

ásamt viðbyggingu sem hýsir meðal annars eldhús og matsal skólans, bókasafn, samkomusal 

skólans og stjórnunarálmu.  

Brekkuskóli hefur verið ötull í þróun kennsluhátta að einstaklingsmiðuðu námi. Þáttur 

í því starfi er, svo dæmi sé tekið, viðtöl að hausti á milli foreldra, nemenda og 

umsjónarkennara, þar sem námið er skipulagt og áherslur vetrarins lagðar. Stefna 

Brekkuskóla er byggð á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) sem og aðalnámskrá grunnskóla. 

Einkennisorð Brekkuskóla eru menntun, gleði, umhyggja og framfarir og leggur skólinn 

áherslu á það að þessi hugtök setji mark sitt á allt starf í skólanum og séu sýnileg. Til þess að 

ná þeim markmiðum vinnur skólinn samkvæmt Uppbyggingarstefnunni og tekur þátt 

í Olweusaráætlun gegn einelti. 

Aðalmarkmiðið er að stuðla að því að Brekkuskóli sé aðlaðandi vinnustaður fyrir alla 

sem þar starfa, þar sem fagþekking og verkkunnátta geti þróast og góð samvinna ríki á milli 

kennara, nemenda og heimila. Markvisst á að vinna með og hlúa að gagnkvæmri virðingu og 

http://www.brekkuskoli.is/is/page/skolinn_uppbygging
http://www.olweus.is/
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samkennd í samskiptum innan skólans og stuðla að auknu sjálfstæði og frumkvæði. Einnig að 

stuðla að þátttöku starfsmanna í þeirri þróun sem skólinn vinnur að (Brekkuskóli, 2009).  

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 12. gr.) ber starfsfólki skóla að hafa í 

hávegum kurteisi og nærgætni við nemendur.  

Leiðtogi með Uppbyggingarstefnunni starfar í skólanum en hann heldur utan um þá 

fræðslu sem kennarar og nemendur fá innan skólans og miðlar upplýsingum um þau 

námskeið sem í boði eru fyrir starfsfólk utan skólans. Eitt af hlutverkum leiðtogans er að 

veita kennurum stuðning við það að tileinka sér verkfæri stefnunnar og hefur hann einnig 

boðið kennurum leiðsögn þegar þeir vinna með nemendum við að nota verkfæri stefnunnar, 

svo sem sameiginleg gildi, þarfirnar, Tog Y spjöld og mitt og þitt hlutverk. Leiðtoginn notar 

ákveðinn fundartíma í skipulagi skólans til þess að miðla fróðleik til kennara og annars 

starfsfólks skólans. Þá útbýr hann glærur og annað efni til þess að auðvelda kennurum að 

ræða og vinna með nemendum um þætti Uppbyggingarstefnunnar. 

Skólinn setur sér það að innleiða Uppbyggingarstefnuna sem langtíma 

þróunarverkefni, þar sem samstarfsfólk skólans hefur það að leiðarljósi að hver og einn geti 

aðeins stjórnað sjálfum sér og ekki öðrum. Innleiðing Uppbyggingarstefnunnar byggir á því 

að skapa sameiginlega sýn og gildi fyrir alla. Til þess að svo megi verða þarf að verða 

hugarfarsbreyting hjá mörgum hvað varðar aðferðir við stjórnun og meðferð hegðunarmála. 

Aðferðir og áherslubreytingar sem miða að því að fara frá A til B í samskiptum eru einn 

þátturinn í því að bæta skólastarfið.  

 

Tafla 4. Áherslubreytingar í samskiptum (Brekkuskóli, 2012, byggt á Gossen, 2007, bls. 78). 

Áherslubreytingar í samskiptum 

 Frá A  Til B 

 Þvingandi samskiptum 

 Atferlismótun 

 Fyrirskipun 

 Blindri hlýðni 

 Áherslu á vandamál 

 Kennarinn leysir vandann 

 Undanlátssemi 

 Reglum 

 Hvernig getum við látið þau 

lúta okkar vilja? 

 Útrýma þvingun og ótta 

 Sjálfstjórnar 

 Samvinnu 

 Sjálfsaga 

 Áherslu á lausn 

 Nemendur leysa vandann 

 Ábyrgðar 

 Lífsgilda 

 Hvernig getum við kennt 

þeim að sinna þörfum sínum 

af ábyrgð? 
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4.2      Viðtöl við kennara 

Í viðtölunum kom fram að umsjónarkennararnir voru ánægðir með Uppbyggingarstefnuna. 

Þeir töldu að hún stuðlaði að betri kennslu og jafnvægi hjá þeim sjálfum og þeim fannst þeir 

öruggari í starfi. Þeir töluðu um að Uppbyggingarstefnan hefði einnig góð áhrif á nemendur 

og að þarna væri gott verkfæri fyrir alla til þess að vinna að sameiginlegri sýn og skapa festu í 

skólastarfinu. Það kom þó fram að þeim þótti vanta úrræði fyrir skólann vegna nemenda sem 

fara yfir skýru mörkin og ákveðnari ramma um vinnuferli með Uppbyggingarstefnunni. 

 

4.2.1 Fræðsla og mikilvægi leiðtoga  

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um hvaða fræðslu þeir hefðu fengið um 

Uppbyggingarstefnuna og á hvaða grunni hún byggði, voru þeir sammála um ágæti 

stefnunnar og ánægðir með að skólinn hefði farið þessa leið varðandi uppeldistefnu. Þeir 

hefðu farið á námskeið hjá Joel Shimoji og svo í Bandaríkjunum. Þeim fannst einnig að vel 

væri að málum staðið varðandi það sem búið væri að gera í tengslum við innleiðingu 

Uppbyggingarstefnunnar. Þar væri um að ræða góða fræðslu sem væri hnitmiðuð og ekki of 

mikil í einu. Það væru reglulegir fundir og fyrirlestrar sem byggðu á stuttum skrefum hjá 

leiðtoga skólans varðandi Uppbyggingarstefnuna. Einnig væri góður stuðningur í boði til þess 

að hjálpa hverjum fyrir sig að framkvæma þá liði sem farið hefur verið í. Það væri t.d. farið 

með kennurum í það hvernig ætti að gera bekkjarsáttmála og einnig farið í gegnum það hvaða 

vinnu þyrfti að vinna og hvernig gott væri að framkvæma hana. Þeir gætu einnig æft sig áður 

en þeir ynnu sáttmálann með bekknum. Þá töldu þeir mikilvægt að hægt væri að óska eftir 

stuðningi með bekkinn við það að fara í ákveðin verkfæri. Þeir nefndu allir mikilvægi þess að 

hafa leiðtoga innan skólans sem héldi utan um fræðsluna og starfið og byði reglulega upp á 

fundi og námskeið. Einnig vegna þess að þó að í boði væri að fara á námskeið og fá fræðslu 

frá utanaðkomandi aðila, þá kostaði það peninga og starfsmenn yrðu að greiða það sjálfir. Það 

væri nauðsynlegt bæði að læra það sem væri nýtt og einnig að rifja upp og viðhalda þeirri 

þekkingu sem komin væri. Þegar komið væri að því að vinna með t.d. hlutverk hvers og eins, 

þá færu kennarar í gegnum þá vinnu saman á sal og gætu æft sig áður en þeir ynnu verkið 

með bekknum. Æskilegt væri að fræðslan væri oft og þá minna efni í hvert sinn. Þeir voru 

sérstaklega ánægðir með veturinn á undan og fannst þeim leiðtoginn setja þeim raunhæf 

markmið. Þar var þeim gefið tækifæri til þess að læra og einbeita sér að ákveðnum þáttum í 

einu, þannig að verkefnin urðu ekki yfirþyrmandi. 
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Kennararnir nefndu oft að þeir teldu mikilvægt að leiðtoginn væri til staðar í skólanum og 

yrði það áfram að loknu innleiðingarferli. Sameiginleg fræðsla og það að geta æft sig saman 

virðist skipta alla kennarana miklu máli og veita þeim mikinn stuðning við að tileinka sér 

Uppbyggingarstefnuna.  

Þegar ég skoðaði viðtölin þá kom það ítrekað fram hjá kennurunum, hversu ánægðir 

þeir væru með leiðtogann og þá fræðslu sem hann væri með fyrir starfsfólkið. Þeir nefndu 

einnig að dregið hefði úr þessum stuttu námskeiðum og fundum með leiðtoganum, því að það 

væri svo margt annað sem væri óbeint að ýta þessu til hliðar og það fannst þeim vera slæmt. 

Þá sögðu þeir að um leið fyndist þeim það hafa áhrif á vinnuumhverfið, að andrúmsloftið hafi 

verið léttara í fyrra en núna og það dragi úr virkni þeirra til þess að vinna með stefnuna. Í 

framhaldi af því sögðu þeir einnig að mikilvægt væri að Uppbyggingarstefnan og fræðslan 

ásamt þeirri vinnu sem þarf með verkfærin væri sett fram í skipulagi og tengd við 

skóladagatalið.    

 

4.2.2 Tilfinningar og líðan  

Umsjónakennararnir voru sammála um að bæði þeir og nemendurnir hefðu lært ýmislegt um 

tilfinningar og það hefði skapað ákveðna ró. Eins töluðu þeir allir um það að andrúmsloftið 

væri léttara og bæði starfsfólk og nemendur væru jákvæðari. Að bæði þeir og nemendur vissu 

til hvers væri ætlast af þeim. Þeir töluðu um að þeim fyndist mikilvægt að nemendur lærðu að 

þekkja tilfinningar sínar og þarfir og að allir lærðu að nota spurningartækni til þess að hjálpa 

nemendum að vinna úr erfiðum tilfinningum. Einnig fæli það í sér að skapa námshvetjandi 

umhverfi fyrir börnin og að fyrirbyggja og draga úr erfiðri hegðun, samhliða því að festa 

jákvæða hegðun og líðan í sessi. Í raun væri verið að fara frá ytri stjórn til innri stjórnar.    

Helstu atriði sem kennararnir voru sammála um var að nemendur væru orðnir betri í 

því að koma orðum að tilfinningum sínum og þörfum og að þekkja viðbrögð sín við 

tilfinningalegum sveiflum. Þegar nemendur hefðu vitneskju og ramma um það til hvers væri 

ætlast af þeim, þá væri eins og það kæmist meiri ró á umhverfið. Kennararnir sögðu að 

stefnan hjálpaði þeim einnig. Þeir fyndu fyrir auknu öryggi og sjálfstrausti í starfinu.  

Í samtali mínu við einn kennara töluðum við um það hvernig honum fyndist starfið 

ganga með því að nota Uppbyggingarstefnuna og hvort hann fyndi mun á hegðun nemenda. 

Hann talaði um að það væri munur þarna á. Bæði væri það mikill léttir að hafa samræmdar 

lausnir fyrir alla og einnig sömu orðin, það er að allir brygðust við með sama orðaforða. Þessi 
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staðreynd vakti hjá mér áhuga og fannst mér það einnig áhugavert að hann talaði um það að 

áður fyrr hefði hann verið óöruggur í því hvernig hann ætti að tala við nemendur, sérstaklega 

þá eldri. Nú gæti hann notað setningarnar fimm sem allir þekktu. Hann talaði um að þetta 

væri samt enn að þjálfast hjá sér, því að hann þyrfti að tileinka sér annan talsmáta og aðra 

hugsun. Forðast bæri setningar eins og Þú mátt ekki gera þetta eða Þetta er bannað. Nú væru 

notaðar setningar eins og Hvar átt þú að vera núna? eða Hvað átt þú að vera að gera núna? 

Mér fannst ég upplifa það sterkt hvað hann hefði verið óöruggur í starfi en hefði þarna fengið 

verkfæri sem hjálpaði honum mikið og skapaði andlega ró fyrir hann ásamt auknu 

sjálfsöryggi í starfi.  

 

4.2.3 Markmið  

Hjá Brekkuskóla hefur verið farin sú leið að hjálpa nemendum til þess að átta sig á eigin 

hegðun og þörfum með því að tengja hegðunina með litum við ákveðnar þarfir. T.d. er rauð 

hegðun óæskileg hegðun sem við viljum öll forðast og því þarf að finna leið til þess að koma 

í veg fyrir að viðkomandi sýni þá hegðun. Kennarar komu aðeins inn á það að gott væri að 

geta gripið litina til þess að koma áherslum til skila, um það að hegðunin væri ekki alveg 

ásættanleg. Þá nefndu þeir að markmið Uppbyggingarstefnunnar væri að stuðla að jákvæðu 

skólasamfélagi sem styddi við og ýtti undir ábyrgðarkennd, sjálfsaga og sjálfstraust. Unnið er 

út frá þeim lífsgildum sem öllum í skólanum finnast vera mikilvæg og að sameiginlegri 

skilgreiningu um það hvernig hægt sé að stuðla að því að þau gildi séu höfð að leiðarljósi í 

öllu starfi skólans. Hvaða hegðun sé talin æskileg og hvaða hegðun sé talin óæskileg.  

Í viðtölunum bentu kennarar á það að þeim fyndist að vinnan með gildin og hlutverkin 

væri að skila árangri. Með því að fara yfir hvert væri hlutverk hvers og eins í skólanum og 

því að fara yfir gildin og velja þau saman, þá skapaðist sami skilningur. Þá kæmu fram 

skýrari línur og skapaðist jákvæðara og öruggara umhverfi og þá væru einstaklingar ekki að 

velta því fyrir sér hver ætti að gera hvað. Þeim fannst þeir líka vera öruggari í því að vinna 

með öllum nemendum, ekki aðeins þeim sem þeir voru að kenna.  

 

Kennari 1 sagði þetta um hlutverkin:  

Með því að vita hvað ég get sagt, þá er ég öruggari með að hafa 

afskipti af öðrum nemendum, sama á hvaða aldurstigi sem þeir eru.  

 

Kennari 2 taldi aftur á móti að þessu væri öðruvísi farið og sagði: 
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Stundum skapaðist ákveðinn þrái eða stífni um að þetta væri ekki í 

verkahring viðkomandi, sem dæmi að viðkomandi kennari skipti sér 

ekki af nemendum sem voru að gera eitthvað annað en þeir áttu að vera 

að gera, þar sem þeir voru ekki hans nemendur. En með því að skólinn 

allur fer í gegnum hlutverk hvers og eins, þá hefur þetta breyst mikið.  

 

Kennari 3 sagði:  

Maður sér að allt starfsfólk er öruggara með að taka á málum þar, svo 

gott er að geta gripið til þessara gullnu setninga sem eru: Hvað átt þú 

að vera að gera núna? Hvar átt þú að vera núna? Hvað get ég gert til 

þess að hjálpa þér?   

 

Þarna kom það fram að kennararnir töldu það mjög mikilvægt að hafa tæki í höndunum 

sem væri eins fyrir alla, bæði varðandi það að vera öruggur í starfi og eins að notuð væru 

sömu orðin við nemendurna. Þeir sögðu meðal annars. 

Kennari 1:  

Það sem mér finnst líka er að við starfsfólkið erum að reyna að tala 

sama tungumál við börnin, þannig að börnin ættu að þekkja þetta og 

vita að hverju þau eru að ganga og annað slíkt. Því að við erum að tala 

setningarnar sem að við notum. Þau heyra ákveðnar setningar frá okkur 

öllum sem fær þau til að hugleiða hvort þau séu að fara eftir 

fyrirmælum. Hvað átt þú að vera að gera núna, bara með þeirri einföldu 

spurningu, þá veit barnið að það er ekki að gera það sem það átti að 

vera að gera.  

 

Uppbyggingarstefnan hefur áhrif á mjög marga þætti innan skóla, til að mynda kennsluhætti, 

stjórnunarhætti og meðferð hegðunarmála. Hún veitir starfsmönnum skólans styrk í því að 

móta sér skýra stefnu í samskipta og hegðunarmálum.  

 

4.2.4 Samskipti  

Kennararnir voru sammála um að öll samskipti hefðu batnað, bæði á milli starfsfólks og á 

milli stiga, þ.e. yngsta-, mið- og elsta stigs. Þeim fannst gæta meiri jákvæðni í starfi skólans 

og virðingar og það væri mikilvægt að allir vissu hvert þeirra hlutverk væri og að 

skilgreiningin væri skýr. Þannig mætti komast hjá óþarfa árekstrum og hegðunarvandamálum 

innan skólans og um leið væri stuðlað að auknu öryggi.  

Í svörum kennara kom fram að þeim fyndist Uppbyggingastefnan jákvæð og 

námshvetjandi og ná þeim markmiðum sem stefnt væri að og allt starfsfólkið notaði sama 

tungumál og nemendur til þess að vinna með verkfærum hennar. Stefnan vekur ekki aðeins 

nemendur til umhugsunar heldur einnig kennara og starfsfólk skólans og það verður 
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umburðalyndara og skapbetra. Börnin þekkja sig betur og vinna einnig betur með henni og 

byggja upp sjálfstjórn og einnig eru þau hjálpsamari við aðra nemendur. Til þess að skoða 

hvað væru jákvæð samskipti og hvernig þau geta stjórnað eigin orðum og hvernig samskipti 

geta verið neikvæð og jákvæð, þá fara þau í hlutverk. Þetta eru kannski hlutverk þriggja aðila 

og sama barnið prufar öll hlutverkinn. Það sem kom þeim mest á óvart var hvað það var erfitt 

að vera í hlutverki kennarans og nýttum við þetta í umræðuna um hlutverk hvers og eins. 

Kennararnir voru að flestu leyti sammála og töluðu allir um að það væri auðveldara að nota 

jákvæða stjórnun en að nota skammir. Að öllum liði betur með það og að nemendur sýndu 

betri viðbrögð við hinu jákvæða. Þeir töldu að með Uppbyggingarstefnunni hefðu þeir fengið 

ákveðið verkfæri í hendur sem væri góður grunnur að góðu skólastarfi ef allir hjálpuðust að.  

 

Samantekt 

Í niðurstöðunum kom fram að kennararnir höfðu trú á því að þessar starfsaðferðir styrktu 

nemendur, ýttu undir sjálfsvirðingu þeirra og bættu samskipti nemenda og kennara og fannst 

auðveldara að ræða almennt við nemendur sem væru meðvitaðri um eigin þátt í hegðuninni 

og tækju meiri ábyrgð. Það væri eins og að nemendur hefðu ekki sömu þörf fyrir það að 

kenna öðrum um þegar eitthvað færi úrskeiðis. Til framtíðar sáu kennararnir fyrir sér að hægt 

væri að byggja upp góða einstaklinga sem hefðu góða sjálfstjórn og að hvötin kæmi innan frá. 

Þá vildu þeir sjá að allt starfsfólk skólans yrði skyldað til þess að sækja námskeið í 

Uppbyggingastefnunni sem skólinn myndi greiða fyrir, því að allir þyrftu að vera samstíga til 

þess að stefnan bæri sem bestan árangur og nemendur og starfsfólk fengi alls staðar sömu 

skilaboð. 
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4.3      Niðurstöður úr viðtölum við nemendur   

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeim meginþemum sem fram komu í viðtölunum við  

nemendur. 

4.3.1 Fræðsla 

Í fyrstu voru spurningar notaðar í viðtölunum sem voru ætlaðar til þess að kanna hvað 

nemendur vissu um Uppbyggingarstefnuna, til dæmis hvaða fræðslu þeir hefðu fengið um á 

hverju stefnan byggði. Almennt virtust stúlkurnar vita meira en drengirnir um hvað 

Uppbyggingarstefnan væri þegar nemendur voru spurðir um stefnuna. Það þurfti smá 

umræður og upprifjun með nemendum um hvað verið væri að ræða og voru þeir ekki allir 

alveg vissir um skilin á milli Uppbyggingarstefnunnar og  Olweusar. Flest voru þó með 

ákveðna þætti stefnunnar á hreinu.  

Svör frá nemendum: 

-Er uppbygging ekki, upp –bygging; að byggja upp, erum við ekki að tala um það 

hér?  

-Er þetta ekki gleði, umhyggja og það? 

-Nei, ég hef eiginlega ekki alveg vitað hvernig þetta virkar. Mamma fór á fræðslufund 

og sagði mér aðeins frá þessu, hún vissi meira en ég. 

-Þetta er pínu eins og leyndarmál sem allir vita nema ég.    

 

 

 

 4.3.2 Aðferðir og verkfæri 

Þegar nemendur voru spurðir hvernig Uppbyggingarstefnan væri notuð, þá töluðu þeir um að 

kennarar notuðu stefnuna til þess að finna út hvernig einstaklingar þeir væru: „Jú, maður veit 

hver er hljóðlátur og hver ræðir svona mest eða þannig.“ Þeir nefndu einnig að með 

Uppbyggingarstefnunni væru þeir sjálfir farnir að átta sig betur hver á öðrum. Finna út 

hverjar væru þeirra sterku hliðar og þeir hefðu einnig unnið í hóp þar sem valið var í hópinn 

eftir sterkustu þörfinni þeirra og sem dæmi þá voru fiðrildi og stjörnur settar saman í hóp. Á 

meðal þess sem nemendur höfðu um þetta að segja var: 

-Þá fann maður að það var ekki gott að vera í hóp þar sem allir vildu stjórna...  

-Það var erfitt að vera með mörgum sem vildu stjórna og hafa allt „perfekt“. 
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Þegar nemendurnir voru spurðir nánar út í hvaða verkfæri kennarinn eða aðrir notuðu oftast 

kom fram að nemendur nefndu að verkfærin hefðu örugglega verið notuð oftar en þeir gerðu 

sér grein fyrir. Á meðal svara var eftirfarandi: 

 

-Höldum að þeir séu að gera það án þess að maður fatti það. 

-Held að það sé svona ómeðvitað en maður þekkir ekki endilega orðið svo gleymir 

maður en svo veit maður um hvað er verið að tala og flestir vita hvað á að gera, eins 

og þegar við vorum að skoða stjörnurnar og það. 

 

Þau verkfæri sem nemendur nefndu, fyrir utan það að vinna með þarfirnar, voru t.d. 

hvaða leið þeir vildu fara: „Viltu fara léttu leiðina eða viltu fara erfiðu leiðina?“ Eins stuttu 

setningarnar sem er það sama og stuttu inngripinn. Þau voru sammála um að þeim fyndist að 

verkfærin hefðu verið meira notuð þegar nemendur voru á miðstigi og að þar hefði þeim 

verið bent á að þeir væru að vinna með stefnuna: „Nei, í 5.–7. bekk var þetta meira notað 

sérstaklega þarfahringinn.“ 

Líkt og áður sagði voru nemendur spurðir um það hvernig þeir notuðu 

Uppbyggingarstefnuna í starfi og þá nefndu þeir aftur vinnuna með þarfirnar: „Já, könnuninni 

þar sem við gerðum um hver var með hvað, hvernig við flokkuðumst, í gleði og þannig, 

tilheyra, og frelsi.“ Þegar nemendur voru spurðir nánar út í þá vinnu og hvort einhverjar 

umræður hefðu átt sér stað með þarfirnar svöruðu þeir: „Já, bara svona aðeins hvað 

niðurstöðurnar þýddu, hvaða þörf væri sterkust.“ Þá voru þeir spurðir hvort þeir hefðu kynnt 

niðurstöðurnar á eigin þörfum hvert fyrir öðru. „Nei, en við teiknuðum þörfina og settum á 

skúffuna okkar, nei eða jú, gerðum spjöld um áhugamál okkar hvað við gerum uppáhaldið 

okkar.“ Þegar nemendur voru spurðir út í það hvort þeir hefðu verið að vinna með 

Uppbyggingarstefnuna sögðu sumir „Já“ en aðrir „Nei, þetta var bara til að við gætum kynnst 

betur hvort öðru.“ 

Nemendur voru spurðir um það hvort þeir myndu eftir tilviki þar sem kennarinn eða 

aðrir hefðu notað verkfæri Uppbyggingarstefnunnar við hegðunarvandamál. Þeir sögðu að 

kennarar sendu nemendur fram. Það væri samt sem áður ekki til þess að þeir gætu hugsað 

málið og komið svo aftur inn. „Nei, bara að fara fram og vera þar. Maður er þar yfirleitt það 

sem eftir er að tímanum og fær fjarvist. Einu sinni spurði ég hvort ég mætti taka bækurnar 

með mér en ég mátti það ekki.“ 

Þegar þetta atvik var rætt nánar sagði viðkomandi nemandi að hann hefði þurft að fara fram 

svo til strax í upphafi tíma og setið frammi í um 30 mínútur og beðið. Það hafi ekki verið rætt 
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sérstaklega við hann þegar tíminn var búin og heldur ekki seinna. Í þessu tilviki gæti hafa 

verið mikið að gera og þetta gleymst, en þá sögðu nemendur að það hefði ekki heldur verið 

rætt við þá þegar hálfur bekkurinn var sendur fram. Þá hefði ekki heldur verið farið í 

hlutverkin, t.d. kennarans og nemenda eða sáttmálinn notaður. Nemendurnir voru sammála 

um að ýmsu væri ábótavant í þessum efnum. Kannski mætti helst taka því sem svo að 

nemendur skorti tækifæri til þess að geta komið sínum skoðunum á framfæri ef þeir eru ekki 

sammála, t.d. þegar þeir eru sendir fram. „Maður er kannski eitthvað að tala og manni er sagt 

að hætta og ef maður hættir ekki strax þá er manni sagt að fara fram. Já en stundum er einn 

aðili að gera alla pirraða en það er ekkert gert.“ Það sama má kannski einnig segja um það 

þegar að aðrir nemendur hafa truflandi áhrif. „Það er einn hjá okkur sem átti erfitt í gamla 

skólanum. Það er eins og þeir hafi engin mörk, þó svo að hann hafi ekki fengið að tala í 

gamla skólanum þá þarf hann samt ekki að tala endalaust hjá okkur.“ Nemendurnir voru 

sammála um að þetta virtist kannski helst beinast að nýjum nemendum og þá helst þeim sem 

ekki þekktu Uppbyggingarstefnuna úr gamla skólanum. Hóparnir voru á því að nýir 

nemendur fengu frekar  „séns“, eins og þeir kölluðu það, frekar en eldri nemendur. Þeir tóku 

sem dæmi að ef þeir segðu eitthvað eða gerðu sem félli út fyrir viðurkennda hegðun, þá væri 

haldinn fundur en hins vegar ef nýr nemandi gerði eitthvað sambærilegt væri ekki haldinn 

fundur. „Það virðist ekki alltaf gilda það sama.“ 

  Nemendur hafa ekki notað sáttarborðið í vetur og þá hafa þeir hvorki notað né fengið 

fræðslu um Þarfaþríhyrninginn. Það voru miklar umræður hjá báðum hópum um mikilvægi 

bekkjarfunda og töldu nemendur að bekkjarfundir skiptu afar miklu máli og þeim fannst 

sérstaklega mikilvægt að hafa þá reglulega, helst fasta í stundaskránni. Það var misjafnt 

hversu reglulegir bekkjarfundirnir voru hjá bekkjunum. Nemendur töluðu um að fundirnir 

væru færri nú en áður. Þeir töldu að í fyrra hefðu þeir verið meira notaðir en nú. Hins vegar 

minntust krakkarnir á það að ef að eitthvað væri að, þá væri haldinn fundur „Á föstudögum er 

lífsleikni og þá tökum við stundum bekkjarfund. Eins ef það er eitthvað málefni, þá er 

fundur.“ Einhverjir þeirra töluðu um að hjá þeim væri bæði fundur eftir þörfum en líka 

yfirleitt á hverjum föstudegi eða þegar lífsleikni væri á stundatöflunni.  

 

4.3.3 Bekkjarfundir 

Það var nemendum mikið kappsmál að ræða um bekkjarfundi og var áhugavert að heyra hjá 

þeim öllum hvað þeir töldu bekkjarfundina vera mikilvæga. Í samtölum við nemendur kom 
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fram að misjafnt var hversu algengir bekkjarfundirnir væru. Því skiptust nemendurnir sem 

rætt var við í þrjá hópa hvað það þetta varðaði. Einn hópur var með fundi fasta á sínu 

skipulagi. Hann verður eftirleiðis kallaður hópur 1. Annar hópur hélt fundi endrum og eins, 

aðallega ef eitthvað þurfti að ræða.  Hann verður nefndur hópur 2. Þriðji hópurinn var í bekk 

þar sem ekki voru haldnir fundir nema að nemendur sæktu það fast eða þegar eitthvað var að. 

Sá hópur verður kallaður hópur 3.   

Nemendur nefndu ítrekað að þeir vildu að bekkjarfundir væru fastir samkvæmt 

stundarskrá hjá öllum. Þeim nemendum sem ekki höfðu bekkjarfundi samkvæmt stundarskrá 

fannst vera brotið á þeim. Þeir töluðu um að nemendur hefðu ítrekað reynt að fá fundina inn á 

stundaskrá en ekkert gengið.  

Þau sem voru í hópi 1, sem hafði bekkjarfundi samkvæmt stundarskrá, sögðu að þau 

gætu rætt í raun allt, hvort heldur voru vandamál eða málefni samfélagsins. Nemendur eru 

orðnir vanir að nota bekkjarfundina og sögðu að þeir gætu þar rætt hvað sem væri. „Við 

notum bekkjarfundi reglulega þó að það séu engin vandamál. Við getum talað um allt. Við 

getum óskað eftir bekkjarfundi og þá er það gert og rætt.“ Nemendur í þessum hópi voru 

óhræddir við að tjá tilfinningar sínar og segja það sem þeim bjó í brjósti. Þeir vissu að þrátt 

fyrir að einhver væri ekki sammála því sem þeir höfðu að segja, þá hefðu þeir rétt til að hafa 

sína skoðun og mættu tjá hana á bekkjarfundum án þess að verða dæmdir. Þeir kynnu að nýta 

fundina sem vettvang til skoðanaskipta og þar væru málin rædd og niðurstaða fengin. „ Þegar 

við segjum eitthvað á bekkjarfundi og ein stelpa fer að grenja og fer út þá er þetta samt eins 

og ein stór fjölskylda, við fyrirgefum.“  

Nemendur í hópi 1töldu líka mikilvægt að hafa fundina stundum kynjaskipta, því 

stundum kæmi upp sú staða að mál krefðust þess að fundirnir væru kynjaskiptir. „Stundum ef 

það er eitthvað sérstakt stelpnamál, stundum er bara gott að vera ekkert að blanda þeim í 

þetta.“ Þetta sjónarmið kom jafnt frá strákunum og stelpunum. Kynin voru sammála um að 

ýmislegt yrði rætt á annan hátt ef fundirnir væru kynjaskiptir. Kynin voru sammála um að þau 

segðu ekki allt þegar að hitt kynið væri viðstatt. Krakkarnir virtust ekki alveg geta bent á 

einhverja ástæðu fyrir því  en þau töldu það ómeðvitað. „Maður segir ekki allt þegar 

strákarnir eru. Ég held að það sé ómeðvitað en manni finnst maður geta talað um allt þegar 

stelpurnar eru.“ 

Þau sem voru í hóp 2, sem var ekki með fundi skipulagða, höfðu orð á því að þau 

væru óörugg og treystu sér síður til þess að tala og tjá sig á fundum. „Svo er líka hjá okkur að 

ef við erum með bekkjarfund og þar þarf að ræða eitthvað, þá þorir enginn að tala. Maður 
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þorir aldrei að segja neitt. Maður er hræddur um að særa einhvern.“ Í hópi tvö virðist sem 

þeir fáu fundir sem haldnir voru hafi meira verið notaðir til þess að spjalla en til 

skoðanaskipa, líkt og kom meðal annars fram hjá einum nemenda; „Svona annan hvern 

föstudag.Við ræðum um hvað við gerðum um helgina og eins ef það hefur eitthvað komið 

upp á, þá ræðum við það. Maður þorir ekki alltaf að segja það sem maður vill.“ Nemendur í 

þessum hópi virtust því þekkja vel form bekkjarfundanna, en hins vegar virtist þeim helst 

skorta æfingu í því að nota fundina sér til gagns.  

Þau sem voru í hóp 3. fannst sem þau vantaði ákveðið öryggi. „Af hverju getum við 

ekki gert þetta?“ Þau sýndu virkilegan vilja til þess að nota fundina meira og markvissara. 

Þau vissu hvernig nýta mætti fundina en skorti tækifæri til þess að fá að halda þá.   

 

4.3.4 Samskipti 

Þegar nemendur voru spurðir um samskipti í bekknum og hvort þeim fyndist að það hefðu 

orðið einhverjar breytingar á samskiptum í bekknum þá töldu nemendurnir að það hefði orðið 

breyting frá því að þau fóru að vinna með Uppbyggingarstefnuna: „Núna umgengst maður 

meira ýmsa úr hinum bekknum, maður þorði því ekki neitt. Erum öruggari, vorum samt ekki 

beint neitt óörugg. Flökkum á milli stofa í frímínútum … Við hittum alveg krakka í öðrum 

árgöngum, þó svo maður tali alveg þá ... Við erum almennt bara uppi í stofum“. 

Almennt finnst þeim samskiptin vera mjög góð, þó að stundum séu ekki allir alveg 

sáttir. „Bara ágæt, stundum upp og niður. Svona eins og öldur, stundum er allt „pörfekt“ en 

stundum er allt í helvíti.“ Nemendurnir töluðu um að það væri misjafnt hverjir væru með 

hverjum. Hóparnir blönduðust meira en áður.  „Það eru ekki neinar klíkur eða þannig, það 

eiga allir vini. Það er enginn sem situr einn í matsalnum eða neitt svoleiðis eða neitt 

þannig.“ Nemendurnir virtust meðvitaðir um hvern annan.  

Hvernig eru samskipti við eldri árganga? „Þau eru voðalega lítil en samt mismunandi. Það 

eru nokkrir sem eiga vini þar og eru meira með þeim en okkur en …“  

Almennt finnst nemendum samskiptin hafa batnað og bekkjarandinn með. Hlutirnir 

eru ekki lengur ósagðir og skapa pirring á milli krakkana, heldur tala þau um vandamálin. 

Nemendur voru sammála um að þetta ætti sérstaklega við um þá nemendur sem hefðu verið 

lengi saman í bekk. Þeim fannst samt sem áður vera erfiðara að eiga opin samskipti við nýja 

nemendur: „Við erum nánari, sérstaklega með þeim sem eru búin að vera lengi saman, erum 

ekki feiminn, erfiðara með nýja nemendur.“Ástæðurnar sem nemendurnir nefndu fyrir 
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bættum samskiptum voru meðal annars: „Maður veit hvernig viðkomandi bregst við ef 

eitthvað er sagt eða gert. Það eru svona allt öðruvísi vandamál heldur en áður. 

“ Nemendurnir eru farnir að þekkja hvern annan það vel og öðlast öryggi í því að eiga 

samskipti hvert við annað. Þeir nota líka þarfirnar í samskiptum, bæði beint og óbeint, og það 

skapar meiri þolinmæði og umburðarlyndi þeirra á milli. 

 

-Við erum líka aðeins farin að átta okkur á að sumir tala mikið og svo leiðis. Maður 

veit það svona hvernig allir eru og hvernig maður má láta gagnvart þeim. Þessi er 

kannski meiri svona gleði en maður sjálfur, þó maður noti það ekki beint. Já meira 

umburðarlyndi. 

-Betra að bregðast við. Maður veit betur hvernig þessi eða hinn er, hvað maður á að 

gera og hvernig hún er... 

 

 

 

4.3.5 Tilfinningar og líðan  

Þegar nemendur voru spurðir um hvernig þeir héldu að nemendum liði almennt í skólanum 

töldu þeir að nemendum liði almennt vel. 

-Bara vel, vonandi bara vel. Það var meira einelti í fyrra. 

-Ég veit um eitt dæmi í ár og það var stoppað bara strax.  

 

Þeir nefndu að það þyrftu allir að hjálpast að. Það væri mikilvægt að kenna líka þeim sem 

væru nýir á þarfirnar og að verkfæri Uppbyggingarstefnunnar væru líka notuð á nýja 

nemendur. Það væri mikilvægt að nýir nemendur litu svo á að það sama gilti um þá. Það væri 

mikilvægt að kennarar horfðu ekki fram hjá hegðun nýrra nemenda. 

 

-Viðkomandi er ekki góður í samskiptum ... hann lítur aldrei í eigin barm. Samt 

leyfum við honum að vera með. 

-Já, en hann þekkir ekki alveg mörkin. 

 

Nemendur nefndu samt að þótt að þeir segðu að þeim liði vel, þá væri það ekki alltaf rétt. 

Nemendum fannst þeir þó standa betur að vígi en jafnaldrar þeirra í öðrum skólum.  

 

-Stundum líður krökkum illa. Eins og þegar maður talar stundum við krakka í öðrum 

skólum, þá virðist vera mikið meiri vandamál þar og að krökkum líði illa. Það virðist 

vera mikið minna hér en í hinum skólunum. 
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Nemendurnir litu á líðan sína almennt. 

 

-Það er bara einn og einn dagur þar sem manni líður illa og þá er bara ekkert hægt að 

gera í því.  

-Það vita ekki allir hvernig manni líður utan skóla. Manni getur líðið illa en sett upp 

bros þegar maður kemur í skólann.  

- Það eru til manneskjur í skólanum sem setja upp gleðibros en líður kannski illa 

heima. Stundum er maður pirraður þegar maður er þreyttur, sérstaklega á veturna. 

Stundum er eins og þetta komi í törnum þar sem maður hefur ekki áhuga á neinu og 

langar bara að leggjast í dvala. 

 

Nemendurnir héldu fast í þá sýn að sumir í hópnum, og þá helst nýir nemendur, þyrftu 

að læra samskipti. Þeir sögðu að stundum fengju þeir nóg og þá mundi viðkomandi svara í 

sömu mynt. Þau töldu að við suma nemendurna þýddi einfaldlega ekki að ræða og þess vegna 

brygðust þau svona við. Því væri mikilvægt að nýir nemendur mundu strax læra um  

áherslurnar í skólanum. 

 

-Ég reyni að vera góð við aðra, en ef maður fær alltaf leiðindi á móti, þá gefst maður 

upp. 

- Þetta er eins og dótið í kirkjunni. Ef einhver er böggandi við þig komdu þá fram við 

hans eins og hann kemur fram við þig vertu bara böggandi á móti. En þá er það þér að 

kenna og þá ertu kallaður á fund og öll sökin er á manni. Þá kemur, af hverju gerir þú 

þetta, en ég gerði það ekki. 

-Við höfum reynt að leiða þetta hjá okkur og oftast tekst það. Það er eins og hann vilji 

hafa vesen og vilji að maður bregðist við þannig að það verði mál eða vesen. 

 

Nemendurnir stóðu áfram fastir á því bekkjarfundirnir hefðu hjálpað þeim mjög mikið 

og veitt þeim verkfæri til þess að tala saman og kynnast á dýpri og nánari hátt en áður. Þess 

vegna tókust þeir á við vandamálin á annan hátt en þeir gerðu áður og voru opnari fyrir 

samskiptunum. „Með því að læra að þekkja hvert annað betur, getum við talað við alla.“ 

 

4.3.6 Markmið 

Eitt af markmiðum skólans er að allir bekkir geri bekkjarsáttmála og vinni með hann. Við 

sáttmálagerð eru notuð lykilorð (ég heyri, ég sé og ég finn). Þegar nemendur hafa komið sér 

saman um lífsgildi þá skoða þeir merkinguna, hvað felst í hverju gildi. Það er veigamikið 

atriði að allir samþykki bekkjarsáttmálann með undirskrift sinni á þann hátt sem hentar 

hverjum og einum, t.d. með skammstöfunum, nafni eða handarfari. Í aðferðarfræði 

Uppbyggingarstefnunnar er talað um mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til þess að eiga 
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þátt í mótun reglna og markmiða. Samhliða sáttmálavinnu og vinnunni um lífsgildin, er 

æskilegt að nemendur skilgreini hvert hlutverk þeirra sé; mitt hlutverk og þitt. 

Þegar nemendur voru spurðir um út í það, þá kom fram að allir bekkir gerðu 

bekkjarsáttmála haustið 2011 sem höfðu gildin virðing, jákvæðni, tillitsemi. Þar tóku allir þátt 

og ræddu merkingu orðanna. Síðan undirrituðu þeir bekkjarsáttmálann og hann var síðan 

hengdur upp á vegg. Þegar nemendur voru spurðir út í það hvort þeir mundu vinna eitthvað 

meira með bekkjarsáttmálan, þá var það nokkuð misjafnt. „Nei, ekki alveg. Það var bara gert 

þetta verkefni og svo hangir hann bara þarna upp á veggnum… Það var gert mikið meira í 

fyrra… Það var bara meira í miðstigi, þá var komið inn á þetta.“ Þeir nefndu að þegar unnið 

væri með þarfirnar, þá væri um leið komið inn á það hvaða hegðun væri æskileg. „Flestir vita 

að hvað er rétt og hvað er rangt. Maður lærir og kynnist meira um hvern annan og lærir að 

umgangast aðra.“   

Nemendur höfðu orð á því að kennarar á miðstigi hefðu notað Uppbyggingarstefnuna 

meira, þannig að þeir yrðu varir við stefnuna. Að þeir hefðu oft verið að minna þau á að 

vera „góð hvert við annað og muna reglurnar, skapa samheldni, nú er þetta einhvern veginn 

öðruvísi ekkert verra..., en á bekkjarfundum er talað um reglurnar. “   

Þegar reglur skólans voru ræddar og nemendur spurðir um þær, kom fram að þeim 

fannst þær oft ekki vera nógu skýrar eða aðallega ekki farið eftir þeim. Í því samhengi tíndu 

nemendurnir ýmislegt til máli sínu til stuðnings og sem dæmi má nefna; „Já og nei, eins og 

með hægri umferðina. Það fer enginn orðið eftir því, ekki einu sinni kennararnir.“ Nemendur 

sáu ekki mikinn tilgang í því að fylgja reglum sem enginn annar fylgdi að þeirra mati.  

 

…og þá kemur af hverju er ég að fara eftir því, þegar kennararnir gera það ekki einu 

sinni. 

-Maður er ekki með kjaft við mömmu sína og maður er ekki með kjaft við kennara. 

-Maður er ekki alveg að fara eftir reglunum, maður er ekki með reglubók í kollinum. 

 -Maður gleymir þessu oft, maður veit alveg „beisik“  að maður gerir ekki hitt og þetta 

og það eru til tvær leiðir, maður gleymir bara. 

 

Þegar nemendur voru spurðir hvort að það ætti að minna þá á reglurnar í þessum 

aðstæðum, þá töldu þeir að það væri mismunandi; „Já, stundum, en samt verður maður 

pirraður þegar það er gert...“ Það að nemendur taki virkan þátt í umræðum og gerð hlutverka 

hvers og eins hefur mikið að segja varðandi það að fara síðan eftir því sem ákveðið er.  

Báðir rýnihóparnir töldu aðferð Uppbyggingarstefnunnar hafa bætt samskipti innan hópsins 

og við aðra nemendur. Þá töldu þeir að samskipti hefðu batnað við annað starfsfólk, hvort 
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sem er aðra kennara, skólaliða eða stjórnendur, að meiri þolinmæði væri hjá starfsfólki 

skólans að ekki væri eins mikill pirringur eins og hefði verið gagnvart þeim. Nemendur hefðu 

áhuga á meiri fræðslu, vildu vera meðvitaðri um hvað Uppbyggingarstefnan væri. Nemendur 

voru alveg til í að geta kynnt Uppbyggingarstefnuna fyrir yngri nemendum. „Mér finnst 

maður ætti að kynnast yngri krökkunum betur. Vinna saman eins og á þemadögum eða að við 

förum inn í bekk til þeirra og kennum þeim.“ 

 

Samantekt 

Í viðtölunum við rýnihópana kom meðal annars fram að nemendurnir voru allir jákvæðir og 

töldu sig vera öruggari í samskiptum bæði við kennara og aðra nemendur. Nemendur 

upplifðu almennt jákvæð samskipti sín á milli og við aðra í skólanum. Uppbyggingarstefnan 

miðar að því að nemendur og aðrir þjálfist í samskiptatækni og stór þáttur í því er að þekkja 

eigin tilfinningar og geta sett sig í spor annarra. Nemendur voru allir sammála um mikilvægi 

bekkjarfunda, þar sem helstu ágreiningsmál og mismunandi sjónarmið væru rædd. Töldu þeir 

að með því að halda bekkjarfundi, þá mætti koma í veg fyrir mörg samskiptavandamál á milli 

þeirra og að leysa hin ýmsu mál. Þá töldu þeir mikilvægt að kenna nýjum nemendum strax að 

vinna með Uppbyggingarstefnuna. Þeim fannst að kennarar gerðu oft aðrar kröfur á þá en 

nýja nemendur. Nýir nemendur fengju að ganga of langt og oft væru þau látin taka ábyrgðina 

á hegðun nýrra nemenda. Skilin á milli Uppbyggingar- og Olweusaráætlunarinnar voru í 

fyrstu frekar óljós og þau voru sjálf einnig með nokkrar spurningar um 

Uppbyggingarstefnuna. Þá fannst þeim áhugavert að vita hver væru rökin fyrir því að 

starfsfólk skólans hefði valið þessa stefnu.  

Nemendur voru sammála um að stefnan væri að bæta samskipti og líðan í skólanum, 

að þau væru öruggari í samskiptum. Þó að það kæmu dagar þar sem þeim liði ekki vel, þá 

væri það ekki beint tengt skólanum. Þá fannst nemendum sem kennarar og annað starfsfólk 

væri þolinmóðara gagnvart þeim. Það sem þeim fannst ábótavant eða vildu sjá úrbætur á, var 

að nýjum nemendum væri fyrr gerð grein fyrir Uppbyggingarstefnunni og um leið hvernig 

æskileg hegðun væri. Þá fannst þeim að kennarar þyrftu að gera sér grein fyrir mikilvægi 

bekkjarfunda.   

Með Uppbyggingarstefnunni er lögð mikil áhersla á það að nemendur læri af 

mistökum og læri að bera ábyrgð á því að finna lausnir og hvernig hægt sé að vinna úr þeim. 

Talað er um að langtímaáhrif geti í raun verið þau sömu hvort heldur talað er um umbun eða 



59 

 

refsingu. Þær skoðanir eru samt uppi að þegar notaðar eru refsingar, þá sé það ótti sem stýri 

hegðuninni og það hafi ekki góð áhrif til lengdar. Með refsingu er átt t.d. við framkomu, þar 

sem fólk notar refsingu í formi gagnrýni, reiði, hótana eða hæðni. Uppbygging aftur á móti 

leggur áherslur á að kenna börnum að hegða sér eins og þau telji réttast. Þeir sem aðhyllast 

uppbyggingu telja að nemendur hugsi ekki um afleiðingar gerða  sinna ef þau eru háð því að 

fá ytri styrk eða stýringu. Markmiðið sé því að nemendur læri að hugsa um hvernig persónur 

þau vilji verða. 

 

  

4.4     Niðurstöður úr spurningakönnun foreldra 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnun til foreldra. Fyrst 

verður gerð grein fyrir þeirri fræðslu sem foreldrar töldu sig hafa fengið. Því næst hvort 

foreldrar teldu að Uppbyggingarstefnan hefði haft áhrif á samskipti og líðan barna þeirra, 

ásamt því að skoða nokkrar ábendingar frá foreldrum.  

Foreldrar voru spurðir um hversu vel þeir teldu sig þekkja til Uppbyggingarstefnunnar 

og kom fram að um 50% foreldra töldu sig þekkja frekar mikið til hennar en aðeins 2% töldu 

sig þekkja vel til stefnunnar. 35% foreldra töldu sig þekkja lítið til stefnunnar og 13% mjög 

lítið (sjá mynd 8).  

 

 

Mynd 8. Hversu vel þekkir þú til Uppbyggingarstefnunnar? 
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Í svörunum við því hvort foreldrar hefðu fengið þá fræðslu sem þeir óskuðu eftir um 

Uppbyggingarstefnuna kom fram að 41% foreldra töldu að þeir hefðu fengið frekar góða 

fræðslu en einungis 13% töldu sig hafa fengið mjög góða fræðslu 31% foreldra töldu sig hafa 

fengið frekar litla eða mjög litla fræðslu og 15% töldu sig enga fræðslu hafa fengið (sjá mynd 

9).  

 

 

Mynd 9. Hversu góða fræðslu hefur fólk almennt fengið um uppbyggingarstefnuna. 

Þegar foreldrar voru spurðir um hversu oft þeir hefðu sé Uppbyggingarstefnuna í 

starfi skólans kom fram að Uppbyggingarstefnan virðist ekki vera eins sýnileg í starfi og 

starfsmenn höfðu talið. Meirihluti foreldra eða um 65% taldi að stefnan væri ekki sýnileg í 

starfi skólans, 20% segja frekar lítið, 15% mjög lítið. 30% segja aldrei og einungis 2% segja 

mjög oft (sjá mynd 10). Nánari svör frá foreldrum verða skoðuð, en þau er undir liðnum 

Annað sem var í lok spurninganna, en þar var orðið gefið laust fyrir foreldra. 

Þeir foreldrar sem nefndu dæmi um á hvaða hátt þeir hefðu séð stefnuna notaða í 

starfi, sögðu að þeir hefðu orðið varir við hana á þann hátt að þeir hefðu heyrt af 

umræðuhópum, einnig heyrt af úrlausnum af bekkjarfundum og hefðu séð veggspjöld. 

Nokkrir foreldrar töldu að stefnan væri sýnilegri og meira notuð í yngri bekkjum skólans. 
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Mynd 10. Hversu mikið er stefnan notuð í skólastarfi? 

Foreldrar voru spurðir hvort þeir teldu að Uppbyggingarstefnan hefði haft áhrif á 

samskipti barns við foreldra, systkini, kennara, vini og skólafélaga. Þegar þau svör voru 

skoðuð, kom fram að nokkrir foreldrar eða um 6,5% töldu að stefnan hefði haft jákvæð áhrif 

á öll samskipti hjá barni þeirra. Meirihluti foreldra taldi að stefnan hefði meiri áhrif í 

skólaumhverfinu en væri ekki farin að skila sér heim ennþá. Í svörunum við því hvort 

Uppbyggingarstefnan hefði haft áhrif á hegðun barns heima, svöruðu 65% foreldra því til að 

þeir fyndu engan sérstakan mun. 19% fundu aftur á móti mikinn mun og 3% mjög mikinn 

mun (sjá mynd 11).  
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Mynd 11. Áhrif heima. 

Nokkuð misjafnt var hvað foreldrar töldu um það hvort Uppbyggingarstefnan hefði 

haft jákvæð áhrif samskipti barns við kennara. 31% taldi að stefnan hafi haft frekar lítill áhrif 

á samskiptinn og 39% að hún hefði haft mjög lítil áhrif. Þeir foreldrar sem töldu að aukning 

hefði orðið á jákvæðum samskiptum á milli nemenda og kennara voru 30% og þar af voru 

28% foreldra sem töldu að samskipti hefðu batnað frekar mikið og 2% mjög mikið (sjá mynd 

12). 

 

 

Mynd 12. Jákvæð áhrif á samskipti við kennara. 
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Foreldrarnir voru spurðir um hvort þeir teldu að stefnan hefði stuðlað að jákvæðum 

samskiptum á milli nemenda og skólafélaga. Þá nefndu 37% að þeir teldu stefnuna hafa mjög 

lítil áhrif á samskipti við aðra skólafélaga, 26% töldu að áhrifin væru frekar lítil, 33% að 

áhrifin væru frekar mikil og 4% foreldra töldu sig finna mjög mikinn mun á samskiptum 

innan skólans (sjá mynd 13).  

Almennt töldu foreldrarnir að þeir fyndu meiri mun þar, heldur en á milli nemenda og 

vina. Nokkrir foreldrar nefndu í liðnum Annað að þeim fyndist að þeir hefðu ekki forsendur 

til þess að svara því hvort Uppbyggingarstefnan væri að bæta líðan og samskipti, þar sem þeir 

teldu sig ekki þekkja stefnuna nógu vel til þess að geta metið það. 

 

 

Mynd 13. Áhrif á samskipti við skólafélaga. 

Í svörum foreldranna um það hvernig barninu þeirra liði eftir að skólinn hefði farið að 

nota Uppbyggingarstefnuna í skólastarfinu kom fram að 26% töldu að það væri engin 

breyting á líðan, 24% svöruðu hvorki né, og 9% að um litla breytingu væri að ræða. 22% 

foreldra svöruðu að stefnan hefði haft frekar góð áhrif og 19% töldu að stefnan hefði haft 

mjög góð áhrif á samskipti og líðan barnanna (sjá mynd 14). 
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Mynd 14. Líðan nemenda. 

 

Eins og fyrr segir gafst foreldrum kostur á því að koma með athugasemdir í könnunni. 

Fram komu nokkrar ábendingar um stefnuna frá foreldrunum og eru nokkrar þeirra raktar hér. 

Þar kom meðal annars fram að þeir foreldrar sem þekktu eitthvað til Uppbyggingarstefnunnar 

voru sáttir við stefnuna og vildu að hún væri efld áfram og að hún yrði samofin öllu starfi 

skólans. Eitt foreldrið sagði:  

-Uppbyggingarstefnan er skynsöm og góð og hana má efla enn frekar og starfsfólk 

skólans að styðja hvert annað í henni svo hún verði gegnheil. 
 

Nokkrir foreldrar nefndu að þeir teldu sig ekki þekkja nógu vel til stefnunnar til þess að meta 

þátt hennar í skólastarfinu og í svörum þeirra kom þetta einnig m.a. fram:  

-Það er mjög erfitt að átta sig á hvað er Uppbyggingarstefnunni að þakka, en mér 

finnst skólastarf í Brekkuskóla mjög gott og mér sýnist börnum líða vel þar og vel 

tekið á vandamálum sem koma upp. Ég held reyndar að drengirnir eigi nokkru 

erfiðara uppdráttar í skólanum en stúlkurnar. 

 

Þá sagði eitt foreldri: 

-Finnst ég ekki fær um að svara því, þekki stefnuna það lítið. 

 

Ekki sáu þó allir foreldrarnir þessa jákvæðu upplifun af Uppbyggingarstefnunni í starfi. 

Eitt foreldrið sagði:  

-Okkar upplifun er að ekki séu allir starfsmenn skólans með stefnuna á hreinu og beiti 

frekar neikvæðum aga og hrósi MJÖG sjaldan. Þá höfum við líka kvartað undan 

hranalegri framkomu eins starfsmanns, sem er hreint ekki í anda 

Uppbyggingarstefnunnar. Einnig finnst okkur stundum dregið of lengi að hafa 



65 

 

samband við foreldra þeirra barna sem skólafélagar kvarta undan, t.d. undan 

framkomu þeirra, of mikið hik á sumum kennurum að taka á málinu strax, eins og 

verið sé að bíða eftir að það leysist af sjálfu sér og því ekki tekið á því fyrr en það 

hefur undið meira upp á sig og er orðið erfiðara að leysa það. 

 

Þá kom það fram hjá foreldrum í liðnum Annað og einnig í spurningunum sem lagðar 

voru fyrir foreldra að 65% töldu að stefnan væri engan veginn nógu sýnileg í starfi og 

umhverfi skólans. Það er þáttur sem þarf að skoða vel. Þá nefndu foreldrar sem áttu börn á 

mismunandi aldri í skólanum að einnig væri mikill munur á sýnileika stefnunnar á milli 

árganga. Fannst þeim sem stefnan væri meira notuð og hún sýnilegri í yngri bekkjum 

skólans. 

 

Eitt foreldrið sagði:  

-Yngra barnið nýtur Upplýsingastefnunnar betur og ég sé meira af henni þar. 

 

Þá töldu foreldrar að fræðsla til þeirra mætti vera meiri og markvissari og einnig að 

þörf væri á reglulegri upprifjun. Eitt foreldri nefndi að skólinn þyrfti að vera með áætlun um 

kynningu á stefnunni fyrir nýja foreldra hvort sem nemandi hæfi nám á hausti eða á miðjum 

vetri. Þá væri þörf á því að foreldrar fengju fræðslu og kynningu á allavega 

grunnmarkmiðum stefnunnar. 

Foreldrar nefndu að upplýsingagjöf til þeirra um aðferðir stefnunnar þyrfti að vera 

hnitmiðaðri og einfaldari. Einnig var nefnt að alltaf mætti bæta stefnur og að mikilvægt væri 

að endurmeta stefnuna reglulega. Þá voru 46% foreldra sem töldu sig hafa fengið litla eða 

enga fræðslu og nefndu foreldrar að þeim fyndist mjög lítil kynning hafa farið fram um 

stefnuna. Einnig nefndu þeir að einn þátturinn í því að þeir hefðu ekki sé eða merkt áhrif 

stefnunnar væri sá að þá vantaði þekkingu til þess að sjá og heyra þá þætti í hegðun og 

samskiptum sem tengjast stefnunni. 

Samantekt 

Mikilvægt er að hafa það í huga við innleiðingu á Uppbyggingarstefnunni að stefnan sé öllum 

kunn og að hún sé sýnileg í starfi. Hvort heldur sem það snýr að starfsfólki skólans, 

nemendum, foreldrum eða gestum sem í skólann koma. Með stefnunni koma ákveðin 

vinnubrögð og þau þurfa að vera sýnileg, ekki aðeins á blaði. Það þarf samræmi í 

vinnubrögðum og eftirfylgni með þeim gildum og reglum sem skólinn setur sér.  
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Niðurstöður úr könnuninni til foreldra benda til þess að þar þurfi skólinn að skoða betur þann 

þátt sem snýr að fræðslu til foreldra um stefnuna og sýnileika stefnunnar í skólanum.    

Þarna þarf meira upplýsingaflæði frá skólanum til foreldra og forráðamanna. Þáttur í 

umhyggju og virðingu grunnskólanna er hvernig þeir koma upplýsingum á framfæri. Eitt af 

næstu skrefunum er að vinna meira í því að virkja foreldrahópinn. Það er til fræðsluefni um 

Uppbyggingarstefnuna sem þýtt hefur verið úr ensku og er ætlað foreldrum. Þar er annars 

vegar um að ræða stutta tveggja tíma kynningu fyrir foreldrana og hins vegar ýtarlega fræðslu 

fyrir þá, sem er sett fram á fimm daga námskeiði. 
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar með tilliti til 

rannsóknarspurninganna sem settar voru fram í upphafi og í samhengi við fræðilegu 

samantektina í kafla 2. Kaflinn skiptist í undirkafla, þar sem fyrst er fjallað um fyrri 

efnishluta spurningarinnar Að hvaða marki hefur Brekkuskóli náð markmiðum sínum með 

innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar til bættra samskipta og betri líðan nemenda? Þá kemur 

undirspurningin sem snýr að eftirfarandi: Hver er reynsla umsjónarkennara, nemenda og 

foreldra 8. bekkjar veturinn 2011–2012 af  Uppbyggingarstefnunni?  

 

5.1    Árangur Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni 

Niðurstöður um það hvort Brekkuskóli hafi náð markmiðum sínum til bættra samskipta og 

betri líðanar á þessum tímapunkti er í raun hægt að svara með bæði já og nei. Ákveðnum 

hluta hefur verið náð en að öðru þarf að huga betur. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og 

Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 47, 66) kemur fram að svo virðist sem ákveðin þörf sé í 

skólum fyrir aðferðir til þess að bæta og styðja við jákvæða hegðun. Almennt virðist sem 

aðilar innan skólasamfélagsins telji að það skili góðum árangri að vinna með heildstæða 

nálgun (e. schoolwide system) til þess að bæta hegðun og samskipti, t.d. með því að nota PBS 

(Positive Behaviour Support) eða Uppbyggingastefnuna (Restitution).  

Þeim stofnunum sem hafa tileinkað sér Uppbyggingarstefnuna hér á landi hefur 

fjölgað jafnt og þétt. Frá árinu 2000 hafa yfir 120 grunn- og leikskólar innleitt þessa 

hugmyndafræði í starf sitt (Jóna Benediktsdóttir, 2012, bls. 3). Brekkuskóli er einn af þeim 

skólum sem valdi Uppbyggingarstefnuna og setti sér það markmið að hegðunarmálum myndi 

fækka og stefnan myndi stuðla að bættum samskiptum og betri líðan allra er að skólanum 

koma. Skólinn setti í raun engin ákveðinn tímamörk önnur en þau en þann tíma sem það tekur 

að innleiða stefnuna.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að aðferðarfræði Uppbyggingarstefnunnar 

hafi jákvæð áhrif á samskipti og líðan þeirra sem rætt var við. Umsjónarkennarar töldu að 

stefnan stuðlaði að jákvæðari viðhorfum og hefði aukið öryggi og sjálfstraust þeirra í starfi. 

Þeir töldu einnig að með stefnunni kæmi meira umburðarlyndi, ábyrgðarkennd og virðing 

sem hefði áhrif á hið daglega starf skólans og skapaði jákvæðan skólabrag. Þá töldu kennarar 
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stefnuna einnig hjálpa bæði þeim og nemendum við það að gera sér betur grein fyrir því að 

einstaklingar eru ólíkir með ólíkar og þarfir og það hefur áhrif á daglegt starf allra. Kennarar 

töldu að það sama ætti við um nemendur að stefnan hafi ýtt undir sjálfsvirðingu þeirra og 

bæti samskipti og líðan. Þeir töldu að nemendur sýndu einnig meiri ábyrgð og virðinu bæði 

fyrir öðrum nemendum og kennurum. 

Þessu eru nemendur í raun sammála. Þeir telja að það starf sem unnið er með 

stefnunni stuðli að jákvæðari samskiptum, meira umburðarlyndi og öryggi í skólanum og þeir 

telja að það eigi jafnt við um nemendur og kennara.  

Þegar niðurstöður eru skoðaðar kom fram að þótt að kennarar teldu að þeir hefðu  

aukna færni við að leysa úr hegðunarmálum og ágreiningi, þá töldu þeir sig vanta þjálfun og 

fræðslu við að takast á við stærri mál sem gætu komið upp. Því er mikilvægt fyrir þá sem að 

stefnunni koma að sækja reglulega námskeið og fyrirlestra vegna Uppbyggingarstefnunnar og 

skapa þarf áfram tækifæri til þess að vinna með verkfærin. Það kom fram að þeir sem ætla að 

nýta sér Uppbyggingarstefnuna þurfa að geta gefið sér tíma til þess að kynnast henni og 

ígrunda hvað í henni felst. Það er líka hlutverk stjórnenda að stuðla að því að starfsmenn hafi 

aðgang að fræðslugögnum og að námskeið séu haldin fyrir starfsmenn. Eitt af markmiðum 

Brekkuskóla með að innleiða Uppbyggingarstefnuna var að stuðla að jákvæðu 

starfsumhverfi, betri samskiptum og líðan nemenda, kennara og annarra sem að starfi skólans 

koma. Þeim markmiðum er að hluta til náð þar sem greinilega kom fram hjá bæði kennurum 

og nemendum að þeir fundu fyrir auknu öryggi og umburðarlyndi. Kennarar eiga þó enn eftir 

að tileinka sér ákveðin verkfæri stefnunnar og útfæra. 

Á þessum tíma sparnaðar í skólakerfinu vaknar ákveðin spurning um það hvort 

sparnaðurinn dragi ekki úr áhrifum og markmiðum skólans við innleiðinguna. Hætt er við því 

að slíkt dragi úr endurmenntun starfsfólks skólans og námskeiðum fyrir nýja starfsmenn og 

aðra sem að skólanum koma. Ég tel áríðandi  að vel sé fylgst með því hvernig gangi og að 

það sé mikilvægt fyrir skólann að leggja mat á innleiðinguna með reglubundnum hætti og 

skoða þann árangur sem hefur náðst eða það sem ekki hefur tekist að ná fram. Með því að 

meta árangur af starfi okkar getum við stuðlað að því að verða betri í eigin starfi og skapað 

betra starfsumhverfi fyrir alla. Í framhaldinu er athugandi að útbúa matslista sem hjálpar 

kennurum, nemendum og öðru starfsfólki við að meta eigin færni og viðhorf til 

Uppbyggingarstefnunnar, hvaða þætti þeir séu að vinna með og hvaða þáttum þurfi að huga 

að. Mat á skólastarfi er oft skipt í ytra og innra mat.  
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Þegar talað er um ytra mat, þá er oftast átt við úttekt eða mat sem unnið er af utanaðkomandi 

aðila á starfsemi stofnunarinnar. Með innra mati er aftur á móti átt við það að stofnunin noti 

sjálfsmat eða að aðilar innan stofnunarinnar vinni matið og geri grein fyrir niðurstöðunum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2008, bls. 18–19). Hvoru tveggja geta reynst hin ágætustu mælitæki 

um það hvernig til hefur tekist og hverju má breyta eða bæta. 

 

5.2  Kennarar 

Hér á eftir koma umræður um nokkra þætti er fram komu í niðurstöðum kennara. 

5.2.1 Fræðsla  

Þegar kennarar voru spurðir um hvaða fræðslu þeir hefðu fengið varðandi 

Uppbyggingarstefnuna og aðferðarfræði stefnunnar, voru þeir sammála um ágæti stefnunnar 

og ánægðir með það að skólinn hefði valið Uppbyggingarstefnuna. Fannst þeim stefnan falla 

vel að þeim sjónarmiðum sem þeir sjálfir höfðu. Þá fannst þeim að vel væri að málum staðið 

varðandi þau verkfæri og þá fræðslu sem komin er og töldu að komið væri að næsta skrefi. 

Gossen (2007, bls. 24–28) telur mikilvægt að þeir sem vinni með Uppbyggingarstefnuna 

þekki vel hugmyndafræðina að baki stefnunni og hafi skilning til þess að vinna með verkfæri 

hennar. 

Kennarar voru allir mjög ánægðir með þátt leiðtogans og töldu að þeir hefðu ekki 

verið eins sáttir við ferlið án hans. Þeir nefndu að með þau verkfæri sem þeir hefðu unnið 

með væri að nást árangur. Að það hefði sýnt sig að nemendurnir væri farnir að huga meira að 

innri stjórn og væru farnir að þekkja þarfir sínar. Einnig að vinnan með hlutverkin og 

bekkjarsáttmálann væri að skila góðum árangri. Gossen (2007, bls. 33–40) telur að eitt af 

grundvallaratriðum Uppbyggingarstefnunnar sé að kennarar og aðrir læri að líta í eigin barm 

og skoði eigin lífsgildi og meti. 

Kennararnir töldu það einnig gott að nemendurnir hefðu val um það að bæta fyrir brot 

eða taka út refsingu, því langflestir vildu bæta sig. Kennararnir hafa þó ekki notað verkfæri 

eins og það að rekja á milli eða Uppbyggingarþríhornið. Þeir segja að ástæðan sé sú að þeir 

hafi ekki næga þjálfun í notkun þessara verkfæra. Þá töluðu þeir um að þeir myndu vilja fá 

þjálfun í því að gera uppbyggingaráætlun. Mikilvægt er að geta tileinkað sér verkfærin og 
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hugmyndafræðina til þess að árangur náist en því þarf einnig að fylgja skilningur (Gossen, 

2007, bls. 10) 

Af verkfærum Uppbyggingarstefnunnar sögðust þeir nota stutt inngrip mest ásamt 

bekkjarfundum, T og Y spjöldum og þörfum. Kennurunum fannst vanta ákveðið samræmi og 

úrræði til þess að fylgja skýru mörkunum eftir gagnvart nemendum sem færu yfir þau. Þá 

töldu þeir nauðsynlegt að til staðar væru ákveðin vinnuferli sem allir starfsmenn þekktu, svo 

þeir gætu brugðist við samkvæmt þeim ef nemendur færu yfir þau mörk sem skilgreind væru 

sem óásættanleg. Mikilvægt væri að vinnureglurnar væru einfaldar og skýrar. Þáttur í þessu 

ferli væri sáttmáli sem nemendur gerðu um það hver væru gildi þeirra. Þeir töldu að 

mikilvægt væri að útfæra þá í sameiningu til þess að ferlið yrði skilvirkara. Í rannsókn 

Guðlaugar Erlu Gunnarsdóttir (2007, bls. 91) kemur fram að hér á landi virðist sem að skólar 

hafi ekki sama stuðning við viðbrögð við ósættalegri hegðun eins og skólar í Kanada. 

 

5.2.2 Tilfinningar og líðan 

Niðurstaðan úr viðtölunum er sú að kennararnir sögðust allir finna mun á líðan sinni og töldu 

sig öruggari í starfi. Trausti Þorsteinsson (2004, bls. 198) telur að kennarar þurfi að geta 

upplifað eigið sjálfstæði og geta sett fram sín eigin raunhæfu markmið. Eigin upplifun hafi 

mikið að segja varðandi áframhaldið. Einnig sé mikilvægt að kennarar einangri sig ekki frá 

öðrum kennurum, heldur séu hluti af starfslegri heild. 

 Uppbyggingarstefnan stuðlar að leiðum fyrir kennara til þess að efla og þroska 

sjálfstraust og sjálfsaga (Gossen, 2007, bls. 46). Það sem virðist vera sammerkt með þeim 

einstaklingum sem ég ræddi við um Uppbyggingastefnuna var að þeir töldu allir að stefnan 

stuðlaði að auknu öryggi og sjálfstrausti um hvað þeir ættu að gera við mismunandi aðstæður.  

Þátt í því töldu þeir vera að ákveðin samstaða skapaðist þegar allir hefðu sameiginleg 

gildi og verkfæri til þess að vinna með. Það gæfi bæði aukið sjálfstæði og ákveðinn 

sameiginlegan styrk. Þetta er í samræmi við það sem fram kom í samtölum við nemendur, en 

þeim fannst starfsfólk skólans rólegra og jákvæðara. Það kemur einnig fram í  rannsókn  

Grumley ( Good, Grumley og Roy 2003, bls. 72; Restitution research, 1997, bls. 16). 
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5.2.3. Samskipti 

Í niðurstöðunum kom fram að kennararnir höfðu trú á því að þessar starfsaðferðir styrktu 

nemendur, ýttu undir sjálfsvirðingu þeirra og bættu samskipti nemenda og kennara. 

Kennurum fannst auðveldara að ræða almennt við nemendur. Þeir væru meðvitaðri um eigin 

þátt í hegðuninni og tækju meiri ábyrgð. Það væri eins og að nemendur hefðu ekki sömu þörf 

fyrir það að kenna öðrum um, þegar eitthvað færi úrskeiðis. Það samræmist því sem er ein af 

megin áherslum Uppbyggingarstefnunnar og raunsæismeðferðar Glasser (1965, bls. 13), að 

nemendur skoði eigin mistök og læri af þeim um leið og þeir finni jákvæða nálgun til þess að 

koma á móts við eigin þarfir, án þess að það sé á kostnað annarra (Gossen, 2004, bls. 118). 

Kennararnir töluðu allir um það að Uppbyggingarstefnan gæfi þeim styrk og úrræði til 

þess að bregðast við í mismunandi aðstæðum. Um þetta virðast kennarar og nemendur 

sammála og tel ég mig einnig hafa fundið að nemendur og annað starfsfólk er jákvæðara við 

hin daglegu störf. 

Kennarar bera faglega ábyrgð á því að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar 

til þess að ná þeim markmiðum sem stefnt er að, með tilliti til aldurs, þroska og getu þeirra 

nemenda sem í hlut eiga hverju sinni og eðlis viðfangsefnisins. Í skólastarfi á að ríkja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum samkvæmt markmiðum aðalnámskrár og 

skólanámskrár. Þar á að fara fram vönduð kennsla, sem lagar sig að markmiðum og 

nemendum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13, 48).  

Uppbyggingarstefnan hjálpar kennurum við það markmið að taka tillit til hvers 

nemenda á eigin forsendum og stuðlar að ákveðnu umburðarlyndi á milli einstaklinga, þar 

sem þarfir þeirra eru ólíkar (Gossen, 2006, bls. 26). 

Kennarar þurfa að geta mætt mismunandi þörfum nemenda og um leið skoðað eigin 

vinnubrögð og metið þau á faglegan hátt. Í stuttu máli eru niðurstöðurnar þær að kennarar 

telja að nemendurnir hugi meira að innri stjórn og séu farnir að þekkja þarfir sínar og geti 

unnið út frá þeim. Einnig að starfsfólk skólans sé að nota sama tungumálið við nemendurna. 

Þeir heyri ákveðnar setningar frá öllum sem fái þá til þess að hugleiða hvort þeir séu að fara 

eftir fyrirmælum. Af þessu má draga þær ályktanir að það sé auðveldara að nota jákvæða 

uppbyggingu en skammir. Kennurunum gangi þá mun betur í starfi og nemendurnir sýni betri 

viðbrögð. 

 Samkvæmt nýju aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að nemendur læri samskipti og 

beri virðingu fyrir öðrum einstaklingum. Ábyrgðin á eigin hegðun liggur hjá einstaklingnum. 
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Nemendur þurfa að læra að umgangast hvern annan og að temja sér sjálfsaga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). Í Uppbyggingarstefnunni er lög áhersla á það að 

fólk geti ekki stjórnað öðrum, heldur geti það aðeins stjórnað sjálfu sér. Þar er talað um það 

að allar agastjórnunarleiðirnar byggi á utanaðkomandi hvatningu, nema Uppbyggingin sem 

byggi á innri hvöt (Gossen, 2007, bls. 35–37). 

 

5.2.4. Markmið   

Uppbyggingarstefnan leggur áherslu á að skapa styrka skólamenningu sem byggir á þáttum 

eins og sáttmálagerð, sjálfstæði, samábyrgð og jákvæðum samskiptum. Það voru þættir sem 

kennarar voru sammála um að væru að aukast. Kennararnir töldu að nemendur og annað 

starfsfólk væri jákvæðara við hin daglegu störf og sýndu meiri þolinmæði og virðingu 

gagnvart hvort öðru. 

Þá komu allir aðilar inn á mikilvægi þess að þær aðferðir sem nota á innan skólans 

þurfi að vera vel kynntar fyrir öllum og að aðferðin sé samþykkt af þeim sem koma að 

skólastarfinu. Þannig skapist síður togstreita og ósamræmi um það hvernig skuli unnið með 

þau mál sem þarf að taka á, bæði lítil sem stór. Það getur valdið ruglingi og óvissu hjá 

nemendum ef það er misræmi í því hvernig starfsmenn taka á hlutunum. 

Hafa þarf í huga að besta hvatningin felst í því að starfsfólk finni hjá sér löngun til 

þess að bæta og vinna að hlutunum, frekar en að því sé sagt að það eigi að gera hlutina. Það 

er sameiginlegt markmið að öllu starfsfólki líði vel í vinnunni, nái að efla sig og þroska í 

starfi og finni til starfsánægju, því það skilar sér í betra starfi í skólanum (Fullan, 2001, bls. 

67–74). 

 Kennarar töldu líka mikilvægt að setja vinnuskipulag um Uppbyggingarstefnuna inn á 

skóladagatalið, bæði til þess að skapa ramma og einnig til þess að kennarar, nemendur og 

annað starfsfólk væri samstillt í vinnu sinni með Uppbyggingarstefnuna. Þeir voru einnig 

sammála um mikilvægi þess að innleiðingin væri samhangandi þeim verkfærum sem notuð 

væru og að það skapaði togstreitu þegar ekki væri til fjármagn eða mannskapur til þess að 

fylgja eftir þeim skrefum sem tekin væru. Þetta samræmist því sem Gossen og Anderson 

(1995, bls. 1, 11) telja en þær nefna að það þurfi að kynna alla þætti stefnunnar vel og í 

samvinnu við alla. Mikilvægt sé að hafa gott vinnuskipulag og gefa sér tíma í innleiðinguna. 
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Kennararnir voru jákvæðir í viðtölunum og töldu að Uppbyggingarstefnan stuðlaði að betri 

kennslu og meira jafnvægi hjá þeim sjálfum. Einnig að þarna væri gott verkfæri fyrir alla til 

þess að vinna að sameiginlegri sýn og skapa festu í umhverfið.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 71) segir að grunnurinn að góðu skólastarfi og 

farsæld nemenda og kennara sé sameiginlega sýn og að jákvæðni og virðing ríki á milli 

kennara og nemenda. Það tel ég einnig að niðurstaðan úr viðtölunum við kennara sýni og sú 

staðreynd að kennarar telji sig vera með verkfæri í höndunum sem geri þeim kleift að stuðla 

að bættum samskiptum og líðan. Gretar L. Marinósson (2003, bls. 1) nefnir að það skipti máli 

hvernig brugðist sé við erfiðri hegðun í skóla og það skiptir ekki síður máli að hinn fullorðni 

sé meðvitaður um það hvers vegna hann bregðist við eins og hann geri og sé fær um að skýra 

það. Gossen (2007) nefnir að það skipti miklu máli að samstaða sé í skólanum um hvaða 

reglur séu ófrávíkjanlegar og hver sé skilgreiningin á þeim. Það sé því mikilvægt að kennarar 

og foreldrar vinni saman að því að ákveða hvers konar hegðun sé óásættanleg í 

skólasamfélaginu. Kennararnir töldu að dregið hefði úr hegðunarmálum og að tilvísunum til 

stjórnenda hefði fækkað, þó að þeir hefðu engin bein gögn til þess að vísa í því til stuðnings. 

Engin ákveðin mæling væri notuð innan skólans, svo erfitt væri að greina hvort að það hafi 

dregið úr brotum. Eina mælingin er í tengslum við áætlun Olweusar sem er ákveðinn 

mælikvarði á það hvort dregið hafi úr eineltismálum. Tölfræðileg gögn úr rannsókn Good, 

Grumley og Roy á Uppbyggingarstefnunni í Bandaríkjunum og Kanada almennt, benda til 

þess að í þeim skólum sem tekið hafa upp Uppbyggingarstefnuna, hafi hegðunarbrotum 

fækkað, einkunnir hækkað og almenn ánægja með starf skólans hafi aukist hjá nemendum, 

kennurum og foreldrum (Good, o.fl., 2003, bls. 72).  

Það samræmist því sem kom fram í niðurstöðum í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar 

og Ingibjargar Kaldalóns (2006, bls. 91) að í þeim skólum þar sem viðhorf starfsfólksins til 

nemenda einkennast af jákvæðni og virðingu virðist vera minna um hegðunarvandamál. 

 

5.3   Nemendur     

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur séu ánægðir með 

Uppbyggingarstefnuna og þau verkfæri sem henni fylgja. Uppbyggingarstefnan er að skila 

nemendum bættum samskiptum og betri líðan. Þeir upplifa sterkt að verkfærin nýtist þeim til 

gagns, t.d. bekkjarfundir, og þeir vilja nota þau. Það var augljóst að sú færni sem Glasser 

(1988, bls. 25) talar um þar sem að nemendur læra að bera ábyrgð á eigin tilfinningum og 
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hegðun hefur skilað sér. Nemendur virðast einnig hafa náð nokkuð góðum tökum á því að 

leita að lausnum á vandamálum og það án þess að það sé á kostnað annarra. Þessi kunnátta 

fylgir í kjölfar þess að nemendur hafi lært að skilja og greina ólíkar þarfir sínar, líkt og 

Glasser heldur fram að sé ein af grunnstoðum Uppbyggingarstefnunnar (Glasser, 1988, bls. 

25).  

5.3.1 Fræðsla 

Almennt virtust nemendur meðvitaðir um það hvað Uppbyggingarstefnan væri og hvað hún 

fæli í sér. Hins vegar virtist sem að nemendur áttuðu sig ekki alltaf fyllilega á því hvenær 

stefnan og verkfærin væru í notkun og hvenær ekki. Fram komu ýmis atvik þar sem að 

nemendur áttuðu sig ekki á því að verið væri að nota Uppbyggingarstefnuna við vissar 

aðstæður. Ef til vill má flokka þessa staðreynd sem aðferð þroskakenninga sem byggja á 

virkni hugans í samspili við aðstæður og umhverfi. Þær aðferðir eru á meðal þeirra sem 

flokkast undir jákvæða hegðunarstjórnun, líkt og Uppbyggingarstefnan, og leggja áherslu á 

innri hvatningu, líkt og Glasser talar um (Gossen, 2002, bls. 37).  

Almennt virtust stúlkur í hópi nemenda vera betur með á nótunum en strákarnir þegar 

spurt var um fræðilegan þátt Uppbyggingarstefnunnar. Bæði kynin töldu þó aðferðina hafa 

bætt samskipti innan árgangsins og við aðra nemendur sömuleiðis, einnig við kennara og 

annað starfsfólk. Þau vildu öll meiri fræðslu og virtust hafa áhuga á því að fara með 

fræðsluna og miðla henni í yngri bekkjum. Gildi Uppbyggingarstefnunnar litar viðhorf 

nemenda og eru nemendur æ meðvitaðri um það hvernig þeir geti farið að því að uppfylla 

þarfir sínar, án þess að það sé á kostnað annarra. Þá kom fram í viðtölum við nemendur, það 

sem Sigrún Aðalbjarnardóttir talar einnig um, að nemendum finnst að jákvæð samskipti séu 

mikilvægur þáttur í skólastarfinu. Þeir töldu að virðing, öryggiskennd, vinátta og traust ætti 

að vera rauður þráður í gegnum allt skólastarfið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 71–72). 

 

5.3.2 Tilfinningar og líðan 

Hjá Rúnari Sigþórssyni o.fl. (1999, bls. 171–173) kemur fram að skólaumhverfið hefur mikið 

að segja um líðan og námsárangur nemenda. Bent er á að kennarar geti allt eins orðið valdir 

að vanlíðan og námserfiðleikum eins og því að koma í veg fyrir slíkt, standi þeir ekki rétt að 

málum. Það sé sameiginlegt verkefni skólans í heild og á ábyrgð hans að leita leiða til þess að 
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hlúa að þörfum nemenda. Hann þurfi að meta þá einstaklinga sem honum er ætlað að mennta, 

hvernig búið sé að þeim og hvernig þeim líði. Það var í mínum augum merkilegt að sjá 

hversu meðvitaðir nemendur voru um að þarfir þeirra væru misjafnar og að þeir uppfylltu þær 

á ólíkan hátt. Líkt og fram kemur í máli Magna Hjálmarssonar og Rúnars Helga Haraldssonar 

(2001, bls. 4–8), þá gerir Uppbyggingarstefnan nemendum það kleift að læra að þekkja sig 

sjálfa og að uppfylla þarfir sínar án þess að það sé á kostnað annarra. Þessi staðreynd rennir 

en frekari stoðum undir það sem fram kom hér að ofan. Nemendur vilja jákvæð samskipti, 

vináttu og virðingu í samskiptum, hvort sem það er við aðra nemendur eða starfsfólk. 

Nemendur voru mjög meðvitaðir um líðan sína og töldu að hún væri almennt betri hjá þeim 

en hjá nemendum í öðrum skólum. 

 Glasser heldur því fram að orsök vanlíðanar og slæmrar hegðunar tengist því að við 

séum ófær um að uppfylla þarfir okkar á jákvæðan hátt. Þess vegna mætti draga þá ályktun að 

þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni séu færari um að uppfylla þarfir sínar vegna 

kunnáttu sinnar á Uppbyggingarstefnunni, en þeir sem ekki hafa öðlast þekkingu á að skilja 

og greina þarfir sínar (Glasser, 1988, bls. 25). Stuðla þarf að sem jöfnustum tækifærum fyrir 

nemendur til þess að ná hámarksárangri á eigin forsendum. Nemendur læra að þekkja eigin 

þarfir og getu. Einnig læra þeir að þótt þeir hafi sömu gildi að leiðarljósi, þá geta þarfirnar 

verið mismunandi sem og leiðirnar til þess að mæta þeim. 

 

5.3.3 Markmið 

Samkvæmt aðferðarfræði Uppbyggingarstefnunnar, þá er einn mikilvægasti þáttur hennar sá 

að nemendur fái færi á því að taka þátt í gerð þeirra reglna og markmiða sem þeir sjálfir koma 

til með að fara eftir. Í þessu samhengi er gaman að skoða hvað nemendur höfðu að segja um 

bekkjarsáttmálann. Við gerð bekkjarsáttmála fengu nemendur fulla stjórn á því eftir hvaða 

reglum og gildum þeir vildu starfa. Þeir völdu það sem þeim fannst mikilvægt og undirrituðu 

í sameiningu, sem samþykki þess að þeir færu eftir sáttmálanum. Þessi vinna gaf þeim 

tækifæri til þess að skoða það út frá sínum eigin þörfum, hvers kyns vinnuumhverfi þeir vildu 

skapa. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns telja að skólasamfélagið byggi á því að 

nemendur og kennarar vinni saman að því að skapa sér gott skólaumhverfi (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006, bls. 4). 
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5.3.4 Samskipti 

Í viðtölum við nemendur kom fram að þeir töldu bekkjarfundina mjög mikilvæga og að þeir 

vildu hafa þá sem fastan lið í stundaskránni, því að svo væri ekki nú. Allir nemendur sem rætt 

var við vildu hafa fundina sem fastan lið í skólastarfinu þar sem að þeir upplifðu þá sem 

vettvang skoðanaskipta þar sem mál voru rædd á jafnréttisgrundvelli og allir hefðu tækifæri 

til þess að segja sína skoðun. Þeir nemendur sem ekki höfðu fasta bekkjarfundi upplifðu það 

sem svo að það væri verið að hafa af þeim þetta tækifæri og höfðu orð á því að þeir hefðu 

reynt að fá fasta bekkjarfundi inn í skipulagið en ekki orðið ágengt. Þessa nemendur langaði 

til þess að skapa þann grundvöll skoðanaskipta og tjáskipta sem þeir upplifðu að þá skorti. Þá 

töluðu nemendur um það að kennarar sem þeir hefðu haft á miðstigi hefðu notað stefnuna 

meira og markvissara í bekkjarstarfinu. Þeir kennarar hefðu talað um stefnuna við nemendur, 

þannig að þeir hefðu gert sér grein fyrir því að verið væri að vinna með stefnuna, s.s. að nú 

væri verið að vinna með þætti í Uppbyggingarstefnunni. Það er umhugsunarefni hvort að 

kennarar noti Uppbyggingarstefnuna meira á miðstigi vegna þess að þá sé þörfin meiri vegna 

hegðunarvandamála. Í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns (2005) á 

Íslandi og rannsóknum Good, Grumley og Roy (2003) í Kanada og Bandaríkjunum, kom 

fram að meiri þörf virðist vera fyrir hegðunarkerfi á miðstigi. Einnig að hegðunarvandamál 

séu algengari hjá drengjum (Good o.fl., 2003, bls. 72; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2005, bls. 33–34). Samkvæmt því sem Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns (2005) segja, þá hefur viðhorf starfsmanna einnig mikil áhrif. Í þeim skólum þar 

sem skólabragur einkennist af jákvæðni, hlýju og virðingu á milli nemenda og kennara, sé 

minna um hegðunarvandamál.  

5.4   Foreldrar 

Af svörum foreldranna má ráða að meirihluti þeirra hafi litla vitneskju um 

Uppbyggingarstefnuna og að þeir vilji að fræðslan verði markvissari og hnitmiðari. Jafnframt 

kemur fram að þeir foreldrar sem hafa fengið einhverja fræðslu og þekkja til stefnunnar telji 

að hún hafi haft jákvæð áhrif á samskipti og líðan. Þó að það komi fyrst og fremst fram innan 

skólans, þá sé stefnan líka að hafa aðeins áhrif út á við. Það er mjög jákvætt og væri 

áhugavert að fylgjast nánar með þeim þætti, samhliða fræðslu til foreldra. Vinna þarf meira 

og markvissara með kynningu og fræðslu á aðferðafræði og verkfærum stefnunnar. 
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Í Brekkuskóla hefur megináherslan varðandi Uppbyggingarstefnuna verið á nemendur og 

starfsmannahópinn en mikilvægt er að fræða og virkja foreldrana meira í þetta starf. Þátttaka 

foreldra í öllu skólastarfi er mjög mikilvæg. Fullan (2001) telur að þátttaka foreldra í 

skólastarfinu sé börnum til góðs og að þátttaka þeirra bæti skólastarfið og styrki kennara.  

Gott samstarf á milli heimilis og skóla skiptir miklu máli, ef vel á að takast til með uppeldi og 

menntun barna. Hvert atriði, málefni og uppeldislegt markmið sem tengist barninu er 

samtvinna því umhverfi sem barnið er í. Rannsóknir hafa sýnt fram á að gott samstarf 

heimilis og skóla stuðlar að bættri líðan og betri árangri í námi og starfi nemenda (Fullan, 

2001, bls. 198). Skólinn þarf að byggja upp gott samstarf við foreldra og nálgast væntingar og 

markmið allra hlutaðeigandi með umræðum. Þáttur foreldra í þróunarstarfi er einnig 

mikilvægur. Það þarf að skapa sameiginlega sýn allra þeirra sem að skólastarfinu koma 

(Rúnar Sigþórsson o.fl.,1999, bls. 61) 

Þó svo að mismunandi raddir heyrist um ákveðin málefni, þá er hægt að vinna 

sameiginlega úr þeim til þess að bæta skólasamfélagið á allan hátt. Foreldrar þurfa líka 

fræðslu um það hvernig aðferðafræðinni skuli beitt og einnig þarf að veita þeim stuðning við 

að tileinka sér og nota stefnuna. Gæði samskipta eru mikilvægur þáttur í starfi skólans og eru 

foreldrar einnig mikilvægir í öllu skólastarfi og því þarf að stuðla að jákvæðum samskiptum 

við þá (Sergiovanni, 2001, bls. 80).   

Á haustin hefur verið kynning á Uppbyggingarstefnunni fyrir foreldra nemenda í 

Brekkuskóla. Skoða þyrfti nánar hvernig hægt væri að koma frekari fræðslu til foreldranna og 

viðhalda henni. Einnig þarf að skoða hvernig staðið er að fræðslu til nýrra foreldra, nemenda 

og starfsmanna sem koma oft á mismunandi tímum inn í skólastarfið yfir veturinn. Svör við 

því hversu sýnileg stefnan væri í starfi skólans komu á óvart, þar sem svo margir svöruðu því 

til að þeir hefðu ekki séð stefnuna í starfi skólans. Það er þáttur sem þarf að skoða betur, þar 

sem starfsfólk skólans telur almennt að stefnan eigi að vera orðin nokkuð sýnileg í skólanum. 

Nokkrir foreldranna nefndu á hvaða hátt þeir hefðu sé stefnuna notaða í starfi.  

Ég tel að til þess að fá sem skýrasta mynd af stöðu skólans í Uppbyggingarstefnunni 

sé nauðsynlegt að hafa einhvers konar mælitæki. Olweus og skólapúlsinn eru til góðra hluta 

nytsamleg og má nýta á margan hátt, en ég tel að til þess að nýta megi Uppbyggingarstefnuna 

til fulls sé nauðsynlegt að kanna stöðuna innan skólans með reglulegu millibili. Góðir hlutir 

gerast hægt, en það má þó ekki vera þannig að sofnað sé á verðinum. Þróunin verður að vera 

stöðug og stígandi og greinilegt er af niðurstöðum viðtalanna við alla hlutaðeigandi að þeir 

vilja áframhaldandi þróun og aukna fræðslu.  
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Almenn ánægja ríkir með Uppbyggingarstefnuna og það sem henni fylgir. En hvert viljum 

við stefna og hvað viljum við gera til þess að halda henni við?  

Þarna tel ég mikilvægt að skólinn geri sér einhvern matskvarða til þess að meta það 

hvar skólinn er staddur í innleiðingarferlinu svo utanumhald og áframhaldandi vinna skili sér 

markvert í allt starf skólans.  

 

5.5   Samantekt – Árangur Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni 

Í viðtölum við kennara og nemendur komu fram ákveðin sjónarmið sem voru sameiginleg hjá 

báðum hópum. Báðir hópar töldu sig finna mun á samskiptum og líðan innan skólans. Bæði 

kennarar og nemendur komu einnig inná það að þeim fannst meira öryggi í skólanum sem og 

umburðarlyndi.  

Þeir nemendur sem tóku þátt í þessari rannsókn láta í ljós ánægju sína með 

Uppbyggingarstefnuna og allt sem henni fylgir. Það sama kom fram hjá kennurum. 

Nemendur telja að Uppbyggingarstefnan hafi haft jákvæð áhrif og hjálpi þeim að hjálpa sér 

sjálfum ef svo má segja. Þeir læri að þekkja sig sem einstaklinga, hverjar þarfir þeirra séu og 

hvernig megi uppfylla þær. Þeir hafi öðlast færni til þess að standa með sjálfum sér og 

skoðunum sínum. Með Uppbyggingarstefnunni hafi þeir fengið verkfæri til þess að öðlast 

ákveðinn innri stöðuleika, svo að þeim líði betur og viti til hvers sé ætlast af þeim. Þetta 

samræmist því sem fram kom hjá kennurum um þeirra upplifun af nemendum. 

Það sem nemendur töldu að betur mætti fara er það að stefnan sé kynnt nýjum 

nemendum strax, svo þeir nái sem fyrst tökum á því skólaumhverfi sem Brekkuskóli hefur 

upp á að bjóða. Kennarar nefna skýrara vinnuskipulag og tíma með stefnunni og að betur 

þurfi að fara í ákveðin verkfæri og þætti, eins og úrlausnir fyrir þá sem þurfa hvíld frá 

ákveðnum aðstæðum. Það sem kom fram hjá foreldrum var að þeir foreldrar sem höfðu 

fengið fræðslu voru að upplifa jákvæða þætti í samskiptum barns þeirra og töldu ástæðu til 

þess að vinna áfram með stefnuna. Þeir foreldrar sem ekki höfðu fengið fræðslu upplifðu ekki 

neina sérstaka breytingu hjá barni sínu en voru áhugasöm að fá fræðslu um stefnuna. Því er 

mikilvægt að huga nánar að þeim þætti og um leið hvernig stefnan er gerð aðgengileg og 

sýnileg í skólanum.  



79 

 

6. Samantekt og lokaorð 

Það sem kemur mér á óvart við þetta verkefni er að Uppbyggingastefnan og áherslur hennar 

eru ekki eins sýnilegar innan veggja skólans og ég hafði vænst, þótt svo að stefnan hafi 

jákvæð áhrif. Það þarf markvisst að halda þessu starfi áfram og hlúa sérstaklega vel að nýju 

starfsfólki og nemendum. Út frá svörum foreldra má álykta að stefnan sé að hafa áhrif á 

heimilunum, sérstaklega í ljósi þess að áherslan á fræðslu og vinnu með heimilum er enn á 

ákveðnu undirbúningsstigi. Það hefur þó engin mæling farið fram innan skólans á hegðun eða 

samskiptum varðandi upptöku á Uppbyggingarstefnunni í skólanum, en það hefur verið lögð 

fyrir könnun í tengslum við áætlun Olweusar. Skólinn þarf að huga vel að skipulagi um það 

hvernig eigi vinna og kynna efni stefnunnar fyrir nemendum, kennurum og foreldrum. 

Mikilvægt er að áfram sé boðið upp á það að kennarar geti fengið stuðning og fræðslu og 

einnig tækifæri til þess að æfa sig, þegar þeir eru að tileinka sér verkfæri stefnunnar. Þá er 

einnig mikilvægt að þeir þjálfist í því að nota samtalstæknina við raunverulegar aðstæður. 

Uppbyggingarstefnan fellur vel að markmiðum aðalnámskrár grunnskóla um það að 

starfshættir taki mið af því að virðing sé borin fyrir manngildum hvers og eins. Einnig að 

skólastarfið þjálfi nemendur í samskiptum og stuðli að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins, um leið og það leggur grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun þeirra 

(Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 19, 30). 

Í skóla þar sem unnið er eftir starfsaðferðum Uppbyggingarstefnunnar skiptir 

höfuðmáli að samstaða sé um áherslur og gildi. Ef stjórnendum tekst að kveikja áhuga og 

skapa aðstæður fyrir starfsháttum Uppbyggingarstefnunnar, þá ættu þessir áhersluþættir að 

koma fram í skólamenningunni. Skólinn hefur náð góðri samstöðu og áhuga hjá starfsfólki og 

einnig hjá nemendum, en með það þarf að vinna betur. 

Í rannsókn Valgerðar Magnúsdóttur og Önnu Þóru Baldursdóttur (2007) er rætt um 

það að til þess að kennara líði vel í starfi þurfi hann að hafa skýran vinnuramma, jákvætt 

umhverfi, stuðning, samvinnu og gildismat sem samræmist stefnu skólans (Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2007, bls. 83). Ætla má að það sama gildi um 

nemendur. Uppbyggingarstefnan leggur góðan grunn að því að skapa og styðja við þessa 

þætti, um leið og hún skapar traust og virðingu á milli nemenda, kennara og annarra 

starfsmanna. 
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Eins og fram hefur komið er talið mikilvægt að starfsmenn skólans séu samþykkir þeirri 

stefnu sem á að vinna eftir til þess að tilskilin árangur náist og er ég því sammála. Ef settar 

eru fram áherslur til þess að vinna eftir og þær ganga þvert á það sem maður aðhyllist þá er 

ég sannfærð um að það sé hæpið að maður vinni að þeirri aðferð af fullum krafti og 

sannfæringu. Það eru til fleiri en ein aðferð til þess að þess vinna með hegðun og samskipti. 

Það er val um aðferðir sem byggja á atferlismótandi aðferðum eða aðferðir sem byggja á 

þroskakenningum. Það er misjafnt hvaða leið skólar fara í þeim efnum. 

Markmið skóla og starfsfólks sem vinna eftir aðferð Uppbyggingarstefnunnar er 

að búa til skýrar reglur um óásættanlega hegðun og hvernig bregðast eigi við ef reglunum er 

ekki framfylgt. Mjög mikilvægt er að mörkin séu skýr, þannig að ljóst sé til hvers sé ætlast að 

nemendum og starfsfólki. Einnig er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til þess að eiga þátt í 

mótun reglna og markmiða. Með aðferðinni er nemendum skapað tækifæri til þess að læra af 

mistökum og þau læra einnig smám saman að þekkja tilfinningar sínar og þarfir. Til þess að 

búa nemendur undir það að takast á við síbreytilegar kröfur samfélagsins, þarf skólinn að 

bjóða þeim leiðir til þess að þroska félagslega færni og leggja áherslu á samskipta- og 

skipulagshæfni nemenda. Starf kennara og markmið kennslunnar er að aðstoða nemendur við 

það að tileinka sér skilning, þekkingu og færni á ákveðum sviðum, um leið og þeir þroski 

með sér skoðanir og viðhorf. Til þess að bæta árangur í skólastarfi hafa menn beint sjónum 

sínum í vaxandi mæli að samskiptum og líðan, þar sem það er mikilvægur þáttur í því að 

byggja upp og þróa góðan skóla. Segja má að skólastarfið byggist á samskiptum nemenda og 

kennara. Því betri sem þau samskipti eru, því betra verður skólastarfið (Sergiovanni, 2001, 

bls. 80). 

Nemendur læra með þessu en kennarar læra að nota spurningartækni til þess að hjálpa 

nemendum að vinna úr erfiðum tilfinningum. Þegar talað er um hegðunarvandamál í bekk eða 

í skóla, þá er oftast átt við að nemendur brjóti reglur eða að ekki sé viðunandi vinnufriður í 

skólanum. Þegar það er skoðað nánar, þá kemur meðal annars fram að framkoma kennarans 

við nemendur skiptir miklu máli varðandi hegðun nemenda.  

Þá virðist vera að aukast þörfin fyrir sérúrræði fyrir nemendur með alvarlega 

hegðunarerfiðleika. Stefnan felur einnig í sér að skapa námshvetjandi umhverfi fyrir börnin 

og að fyrirbyggja og draga úr erfiðri hegðun, samhliða því að festa jákvæða hegðun og líðan í 

sessi. 

Þegar ég tók viðtölin reyndi ég eftir fremsta megni að vera hlutlaus og taka svörum 

viðmælenda minna með opnum huga, en jafnframt að vera meðvituð um það að ekkert svar 
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þyrfti að flokka sem rétt eða rangt og hver og einn viðmælandi hefði sína skoðun óháð áliti 

annarra. Þessa staðreynd hafði ég að leiðarljósi við úrvinnslu viðtalanna. Ég var að skoða 

upplifun annarra umsjónarkennara, sem ég innst inni vonaði að væri svipuð og mín upplifun 

og því þurfti ég að huga vel að því að ég væri ekki hlutdræg. Það var áhugavert að taka 

viðtölin við umsjónakennarana og nemendur og fá þeirra sýn og einnig að skoða svör foreldra 

nemenda. Ég tel að það gæti verið mjög áhugavert að skoða þessa þætti aftur eftir 1–2 ár og 

sjá hvort sýnileiki stefnunnar í starfi skólans sé orðin meiri. 

Það er í mínum huga alveg ljóst að Uppbyggingarstefnan sem slík hentar mjög vel 

sem hegðunarstefna í Brekkuskóla. Ég varð hins vegar þess áskynja í gagnaöflun fyrir þessa 

ritgerð að ýmislegt má betur fara til þess að stefnan nýtist að fullu. Þær upplýsingar sem fram 

komu, má hæglega nýta til þess að styðja við innleiðingu Uppbyggingarstefnunnar í 

Brekkuskóla. Þar má nefna sem dæmi mikilvægi þess að allir sem að skólanum koma fái 

reglulega fræðslu og innsýn í stefnu skólans. Það mætti kannski hafa einhvers konar 

örnámskeið í næstu skrefum fyrir þá sem þekkja stefnuna og almenna fræðslu fyrir þá sem 

eru nýir. Því nauðsynlegt er að þeir sem eru nýir í skólasamfélaginu fái fræðsluna sem fyrst. 

Þetta getur hentað fyrir alla þá hópa sem að rannsókninni komu, það er foreldra, nemendur, 

kennara og annað starfsfólk skólans. Á þann hátt mæti virkja alla hópana enn frekar, sem þá 

máttarstólpa í skólasamfélaginu sem þeir í raun eru. Þetta myndi gera þeim kleift að mætast á 

jafnréttisgrundvelli, þar sem að allir hefðu það sameiginlega verkefni að búa til samfélag 

innan skólans þar sem öllum getur liðið vel.  

Skólinn starfar ekki án uppeldisstefnu og má því ætla að notagildið sé ótvírætt. Þá tel 

ég einnig mikilvægt fyrir skólann að vera vakandi fyrir því að meta árangurinn og hversu 

sýnileg stefnan sé. Gott samstarf við foreldra skipti máli fyrir allt starfsfólk skólans og því er 

mikilvægt að virkja foreldra til þátttöku. Sergiovanni segir að til þess að byggja upp öfluga 

skólamenningu - og þar með gott skólastarf - þá þurfi traust og samvinnu allra sem að 

skólanum koma. Allir eigi að sýna umhyggju og skilning, virðingu og vera heiðarlegir 

(Sergiovanni, 2001, bls. 80, 83–84).  

Þá nefnir Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 60 ) að þeir þættir sem kennarar telja 

hvað mikilvægasta í samskiptum við nemendur sína séu, virðing og traust, sem skapi 

öryggiskennd og væntumþykju. Þessu voru þeir kennarar og nemendur sem ég talaði við 

sammála og það er ég líka. Til þess að samskipti séu jákvæð og uppbyggileg tel ég að þau 

þurfi einmitt að byggja á þessum þáttum. Það kemur einnig fram hjá Rúnari Sigþórssyni o.fl. 

(1999, bls. 156) sem segja að farsælt starf með nemendum skapist, ef allt starf einkennist að 
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markvissum vinnubrögðum sem byggi á góðu skipulagi, námi við hæfi, gagnkvæmri 

umhyggju og virðingu, ásamt skýrum reglum sem nemendur hafa tekið þátt í að móta.  
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8. Fylgiskjöl 

 

1. Spurningarlisti til kennara 

2. Spurningarlisti til nemenda 

3. Spurningakönnun til foreldra 

4. Leyfi skóladeildar fyrir rannsókn 

5. Kynningarbréf til kennara 

6. Kynningarbréf til foreldra og beiðni um þátttöku þeirra og nemenda 
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Spurningar til umsjónarkennara 

1. Hvað er uppbyggingarstefnan? 

2. Hvaða fræðslu fékkstu um bakgrunn uppbyggingarstefnuna? 

3. Hvaða fræðslu fékkstu um aðferðir og verkfæri uppbyggingarstefnunnar? 

4. Telur þú þig þurfa frekari fræðslu og þá um hvað? 

 Á hvern hátt hjálpar UST þér við bekkjarstjórnun? 

5. Á hvaða hátt hjálpar UST þér við samskipti við nemendur og til að byggja upp 

góð samskipti milli nemenda? 

 

6. Hefur uppbyggingarstefnan fært þér þau verkfæri sem þú þarft/telur þig þurfa 

til að stuðla að betri hegðun, betri samskiptum?          Hvernig þá? 

7. Hvernig notar þú UST  - frá degi til dags t.d. við kennslu? 

 Eru einhverjir fastir liðir í notkun stefnunnar í bekknum.  

8. Eru tilvik sem þú veist um þar sem verkfæri eða aðferðir stefnunnar hafa 

sannað gildi sitt?  

(Getur þú nefnt helst mismunandi dæmi t.d. sem varða samskipti kennara við nemendur og 

nemenda innbyrðis) 

9. Er eitthvað af verkfærum UST sem þú notar oftar en annað? 

Af hverju? 

Er eitthvað sem þú notar ekki? 

10. Hefur orðið breyting á hegðun í bekknum eftir að þú fórst að vinna með 

Uppbyggingarstefnuna? 

11. Hefur orðið breyting á líðan/samskiptum í bekknum eftir að þú fórst að vinna 

með Uppbyggingarstefnuna? 

12. Hver er þín tilfinning varðandi samskipti í skólanum eftir að innleiðing á 

uppbyggingarstefnunni hófst?  

13. Hefur reynslan þín af UST / þekking á stefnunni breytt viðhorfum þínum til 

bekkjarstjórnunar eða hugmyndum um uppeldi nemenda?  

14. Hefur reynslan þín af UST / þekking á stefnunni breytt viðhorfum þínum til 

hlutverk skólans í uppeldi? 

15. Hefur stefnan haft einhver áhrif á samstarfið við foreldra?  

16. Telur þú að stefnan hjálpi til við að skólinn og foreldrar samræmi hugmyndir 

sínar um uppeldi? 

17. Hvernig er virkni nemenda við að semja bekkjarreglur, mitt og þitt hlutverk? 

18. Vinnur þú sérstaklega með bekkjarfundi? 

Hver er virkni nemenda á bekkjarfundum? 

19. Er eitthvað sem þér finnst að þurfi að breyta eða bæta? 

Telur þú að leggja ætti þessar spurningar fyrir fleiri kennara? 

 

 

 

 



90 

 

Spurningar til nemenda  

(notaðar í hópviðtöl) 

1. Hefur ykkur verið sagt eitthvað um uppbyggingarstefna? 

2. Er eitthvað sem ykkur langar að vita meira um uppbyggingarstefnuna?  

3. Hvernig notið þið uppbyggingarstefnuna? uppbyggingarstefnuna?(nefnið dæmi) 

Hvernig notar kennarinn ykkar UST  

4. Er eitthvað sem þið notið oftar en annað? En kennarinn ykkar? (aðrir kennarar) 

Vitið þið af hverju? 

Vitið þið hvort það er eitthvað sem er ekki notað? Vitið það af hverju 

5. Hefur hann breyst eftir að við fórum að vinna með Uppbyggingarstefnuna?  

(finnið þið mun á bekkjarandanum núna og þegar þið voruð á yngsta stigi hefur hann  

Getið þið sagt mér hvernig bekkjarandinn hefur breyst? 

(en hvað með samskipti við 9 og 10 bekk)  (er stífni á milli árganga) Við erum almennt  

6. Munið þið eftir atburði þar sem uppbyggingarstefnan var notuð? 

Var eitthvað sem gekk ekki: (vitið þið af hverju) 

7. Hvernig gengur að tala við aðra krakka í öðrum bekkjum? 

8. Er það eins og það var áður en við fórum að tala/vinna með uppbyggingarstefnuna? 

9. Haldið þið að það hafi eitthvað breyst? Vitið þið af hverju?  

10. Hvernig haldið þið að krökkunum líði í skólanum? 

 (Hvernig líður ykkur ) bara vel Hefur eitthvað breyst eftir að við fórum að tala/vinna með 

uppbyggingarstefnuna? Hvernig líður ykkur? Hefur orðið breyting á ykkar líðan eftir að 

innleiðing uppbyggingarstefnunnar var hafinn?  Vitið þið af hverju? 

11. Hvernig gekk ykkur að semja bekkjarsáttmála? Notið þið hann oft? (munið þið alltaf 

eftir sáttmálanum) Hvernig þá/ af hverju? 

12. Hvað munduð þið vilja hafa öðruvísi? 
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Leyfi vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni 

 

Gunnar Gíslason  

 

Ég undirrituð er í framhaldsnámi við Háskólann á Akureyri og óska hér með eftir leyfi frá 

Skóladeild Akureyrarbæjar að gera rannsókn sem ber heitið Reynsla Brekkuskóla af 

Uppbyggingarstefnunni.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að dýpka sýn á það hvernig gengur með þau markmið 

Uppbyggingarstefnunnar sem lýtur að stefnunni innan veggja skólans. Rannsóknin miðar að 

því að svara hvort nemendur og foreldrar hafa fundið einhverjar breytingar á samskiptum og 

líðan. Hvernig innleiðingarferlið hefur gengið, kostir þess og gallar.  

Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða leyti hefur Brekkuskóli náð 

markmiðum sínum með Uppbyggingarstefnunni í skólastarfinu til bættra samskipta og betri 

líðan nemenda. Spurningin er afmörkuð með eftirfarandi undirspurningum: 1) Hver er 

reynsla nemenda áttunda bekkjar af verkfærum Uppbyggingarstefnunnar 2) Hver er reynsla 

umsjónarkennara og foreldra nemenda í áttunda bekk af Uppbyggingarstefnunni. 

Í þessari rannsókn er notað rannsóknarsniðið tilviksathugun (case study research) en 

aðferðin byggir á því að skoða ítarlega eitt eða nokkur tilvik, safna mismunandi gögnum svo 

sem viðtölum og þátttökuathugunum sem gefa innsýn í veruleika og persónulegri upplifun 

þátttakanda.  Þar er áhersla lögð á að hver og einn sé virkur túlkandi raunveruleikans og að 

draga megi lærdóm af öllum aðstæðum og öllu fólki. Fyrirhuguð er eftir farandi gagnaöflun: 
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1. Viðtöl við nemendur í 8. bekk Brekkuskóla: Þar sem tekinn verða tvö 9 manna 

rýniviðtöl við nemendur og mun ég nota hálf opin viðtöl þar sem grunnrammi 

spurninga verður svipaður og spurningar til kennara. Ég mun setja nöfn 

nemenda í skál og draga um viðmælendur. Til að hafa sama kynja hlutfallið í 

hópunum mun ég setja nöfn drengja og stúlkna sér í skálar.   

2. Viðtöl við umsjónarkennara 8. bekkjar: Þar eru þrjú hálf opinn 

einstaklingsviðtöl við umsjónarkennara sem kenna áttundabekk. þar sem spurt 

verður um hvernig áhrif verkfæri uppbyggingarstefnunnar hefur verið á líðan 

og samskipti nemenda í bekknum. Hvort og hvernig þeir hafi notað verkfæri 

uppbyggingarstefnunnar til hegðunar mótunnar.  

3. Spurningar til foreldra barna í 8. bekk: Þá verða sendir í tölvupósti á netföng 

allra foreldra sem eiga börn í áttunda bekk spurningarlistar með spurningum 

um reynslu barna þeirra að uppbyggingarstefnunni til betri líðan og bættra 

samskipta í skólanum.   

4. Önnur gögn: Einnig verður unnið með fyrirliggjandi gögn og upplýsingar sem 

skólinn á sem eru niðurstöður úr könnunum um líðan nemenda sem lagðar 

hafa verið fyrir á hverju ári í nokkur ár og eru því til tölfræðileg gögn þar sem 

hægt ætti að vera að lesa úr um breytingu á líðan nemenda og bera saman 

hvort sjáanleg breyting hefur átt sér stað.  

 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita bæði í net könnuninni og í viðtölunum, 

verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn 

verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, 

hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar eins og hægt er þar sem skólinn kemur 

fram undir nafni. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt 

án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

Kær kveðja,   

Pollý Rósa Brynjólfsdóttir 
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Kynningarbréf til þátttakenda 

vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni 

 

Ágæti viðtakandi  

Þér er sent þetta bréf þar sem þú ert umsjónarkennari í áttunda bekk í Brekkuskóla og er 

tilefnið að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á Reynslu Brekkuskóla af 

Uppbyggingarstefnunni. Tilgangur rannsóknarinnar er að dýpka sýn á það hvernig gengur 

með þau markmið Uppbyggingarstefnunnar sem lýtur að stefnunni innan veggja skólans. 

Rannsóknin miðar að því að svara hvort kennarar, nemendur og foreldrar hafa fundið 

einhverjar breytingar á samskiptum og líðan. Hvernig innleiðingarferlið hefur gengið, kostir 

þess og gallar.  

Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða leyti hefur Brekkuskóli náð 

markmiðum sínum með Uppbyggingarstefnunni í skólastarfinu til bættra samskipta og betri 

líðan nemenda. Spurningin er afmörkuð með eftirfarandi undirspurningum: 1) Hver er 

reynsla nemenda áttunda bekkjar af verkfærum Uppbyggingarstefnunnar 2) Hver er reynsla 

umsjónarkennara og foreldra nemenda í áttunda bekk af Uppbyggingarstefnunni. 

Í þessari rannsókn er notað rannsóknarsniðið tilviksathugun (case study research) en 

aðferðin byggir á því að skoða ítarlega eitt eða nokkur tilvik, safna mismunandi gögnum svo 

sem viðtölum og þátttökuathugunum sem gefa innsýn í veruleika og persónulegri upplifun 

þátttakanda.  Þar er áhersla lögð á að hver og einn sé virkur túlkandi raunveruleikans og að 

draga megi lærdóm af öllum aðstæðum og öllu fólki.  
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Óskað er eftir þátttöku þinni í einstaklingsviðtölum sem taka um 60 mín. Viðtölin verða 

hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er 

nöfnum breytt eins og kostur er þar sem skólinn kemur fram undir nafni þannig að ekki sé 

unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar beint til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi 

persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum 

stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni.  

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt 

án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda. Eins gefst þátttakendum að lesa yfir og koma 

með athugasemdir ef óskað er.  

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Pollý Rósa Brynjólfsdóttir 
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Kynningarbréf til þátttakenda 

vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni 

 

Ágæti viðtakandi  

Þér er sent þetta bréf þar sem þú átt barn í áttunda bekk í Brekkuskóla og er tilefnið að óska 

eftir þátttöku ykkar beggja í rannsókn á Reynslu Brekkuskóla af Uppbyggingarstefnunni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að dýpka sýn á það hvernig gengur með þau markmið 

Uppbyggingarstefnunnar sem lýtur að stefnunni innan veggja skólans. Rannsóknin miðar að 

því að svara hvort nemendur og foreldrar hafa fundið einhverjar breytingar á samskiptum og 

líðan. Hvernig innleiðingarferlið hefur gengið, kostir þess og gallar.  

Meginrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða leyti hefur Brekkuskóli náð 

markmiðum sínum með Uppbyggingarstefnunni í skólastarfinu til bættra samskipta og betri 

líðan nemenda. Spurningin er afmörkuð með eftirfarandi undirspurningum: 1) Hver er 

reynsla nemenda áttunda bekkjar af verkfærum Uppbyggingarstefnunnar 2) Hver er reynsla 

umsjónarkennara og foreldra nemenda í áttunda bekk af Uppbyggingarstefnunni. 

Í þessari rannsókn er notað rannsóknarsniðið tilviksathugun (case study research) en 

aðferðin byggir á því að skoða ítarlega eitt eða nokkur tilvik, safna mismunandi gögnum svo 

sem viðtölum og þátttökuathugunum sem gefa innsýn í veruleika og persónulegri upplifun 

þátttakanda.  Þar er áhersla lögð á að hver og einn sé virkur túlkandi raunveruleikans og að 

draga megi lærdóm af öllum aðstæðum og öllu fólki.  

Óskað er eftir því að aðstandendur nemenda í áttunda bekk svari hér stuttri vefkönnun sem 

notuð verður við gagnaöflun. Tengill á könnunina er hér: xxxxxx 
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Einnig er óskað eftir leyfi til að þitt barn taki þátt í rýniviðtölum um 

uppbyggingarstefnuna en gögnum verður meðal annars safnað með rýniviðtölum við 

nemendur sem tekin verða í skólanum.  Viðtölin taka um 40-50 mín. Viðtölin verða 

hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni er 

nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

ákveðinna einstaklinga eins og kostur er þar sem skólinn kemur fram undir nafni.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita bæði í net könnuninni og í viðtölunum, 

verða meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að 

íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn 

verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, 

hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt 

án útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda.  

Þeir sem óska eftir því að börn þeirra taki ekki þátt vinsamlegast sendið póst á 

pollyrosa@akmennt.is 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Pollý Rósa Brynjólfsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 


