
  Háskólinn á Akureyri 
Kennaradeild 
Grunnskólabraut 2008 

Vala Tryggvadóttir 
Lokaverkefni í kennaradeild 

Að gera nemendur að betri 
manneskjum 

með SMT, Love and Logic eða 
Uppbyggingarstefnuna að leiðarljósi 

 
 



 
 

Háskólinn á Akureyri 
Kennaradeild 
Grunnskólabraut 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Að gera nemendur að betri 
manneskjum 

með SMT, Love and Logic eða 
Uppbyggingarstefnuna að leiðarljósi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vala Tryggvadóttir 

Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.- prófs í kennaradeild 
Leiðsögukennari: Guðmundur Engilbertsson 



 
 
 
 

Yfirlýsing 

 
 
 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 
rannsókna. 

 
 
 

____________________________________________ 

undirskrift höfundar 
 
 
 

 
 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 
B.Ed.-prófs í kennaradeild 

 
 
 

____________________________________________ 

undirskrift leiðsögukennara 
 
  

ii 
 



Útdráttur 

Í mörgum skólum er verið að taka upp stefnur sem taka á aga og bæta siðgæðisþroska 
nemenda. Þessi ritgerð er hugsuð sem kynning á þremur af þeim fjölmörgu stefnum sem 
skólar hafa möguleika á að tileinka sér og vinna út frá. Stefnurnar taka á mörgum þáttum sem 
varða samskipti og hvernig við hugsum. 

Bekkjarstjórnun reynist kennurum oft erfið. Kenningar í hugrænni sálarfræði geta 
hjálpað. Kenning Piaget var sú að siðgæðisþroskinn yrði í tveimur þrepum og byggir kenning 
Kohlbergs á henni en er öllu viðameiri. Kenningar Bandura fjalla um samspil umhverfis, 
hegðunar og starfsemi hugans. 

Kennurum finnst börn þurfa einhverskonar kennslu í siðferðislegum gildum en hægt er 
að gera það á tvo vegu, með skapgerðarmótun eða kennslu í dygðum. SMT er stefna sem 
byggir á skólareglum sem taka til alls skólans og umbunum sem nemendur fá fyrir góða 
hegðun. Love and Logic er önnur stefna og felst hún í samtalstækni við nemendur sem kennir 
þeim að taka sjálfir á sínum vandamálum. Stefnan byggist á því að sýna nemendum samúð og 
leiða þá áfram að lausn vandamála með spurningum. Þriðja stefnan er Uppbyggingarstefnan 
og byggir hún á samtalstækni sem miðar að því að efla sjálfstraust nemenda og hjálpa þeim að 
leysa sjálfir úr vandamálum sínum. Sá sem stundar uppbyggingu byrjar á því að segja þeim 
sem braut af sér að enginn eða lítill skaði sé skeður. Í samanburði stendur SMT dálítið sér á 
báti gagnvart hinum tveimur stefnunum. Á meðan Uppbyggingarstefnan og Love and Logic 
byggjast að mestu á samtalstækni þá byggir SMT á reglum. Allar tengjast stefnurnar inn á 
kenningar sálfræðinga um siðgæðisþroska. 

Abstract 

In many schools, policies that deal with discipline and add to moral development of students 
are being implemented. This thesis is an introduction to three of the many policies that 
schools can adopt and implement. These policies consider many issues regarding 
communication and how we think. 

Classroom management can often be difficult for teachers. Theories in cognitive 
psychology can help them. Piaget’s theory was that moral development came in two steps and 
Kohlberg based his theory on Piaget’ but it is somewhat more complex. Bandura’s theories 
are about how environment, behaviour and the mind work together. 

Teachers believe that children need some kind of education in morality and there are 
two ways to do that, through character education or teaching moral values. SMT is a policy 
that is based on school rules and rewards that students get for good behaviour. Love and 
Logic is another policy that is based on communication between teacher and student, and 
teaches students to deal with their own problems by themselves. The policy is based on 
showing students sympathy and helping them to come to their own conclusion through 
questioning. The third policy, Restitution, is based on communication skills and it‘s goal is to 
evolve student self-esteem and to help them solving their own problems. The person that uses 
Restitution begins with telling the one that did something wrong that none or little harm is 
done. Of these three, SMT is somewhat distinctive. While Restitution and Love and Logic are 
mostly build on communication skills then SMT is build on rules. All of the policies are based 
on psychological theories regarding moral development. 
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1 Inngangur 

Bekkjarstjórnun og agamál í skólum landsins ber oft á góma meðal þeirra sem koma að 

menntamálum landsins. Stundum er því jafnvel fleygt að foreldrar og forráðamenn hafi ekki 

lengur tíma til að ala börn sín upp, að krakkar séu þar af leiðandi margir hverjir óalandi og 

óferjandi.  

Starfsfólk skóla hefur nú í auknu mæli, oft í samstarfi við sveitarfélög, tekið upp 

einhverskonar stefnur innan skólanna sem ætlað er að uppfylla þá kröfu aðalnámsskrár 

grunnskóla að efla með nemendum siðgæði, sjálfstraust og virðingu.1 Fyrir foreldra hafa verið 

hönnuð ýmis námskeið og aðferðir sem eiga að stuðla að betra uppeldi. Þær aðferðir sem 

taldar eru skila bestum árangri voru um 35 við síðustu aldamót samkvæmt rannsóknum 

sálfræðinga. 2 Hér ætla ég að fjalla um þrjár stefnur eða aðferðir út frá notkun þeirra við 

grunnskóla. Foreldrar og forráðamenn geta notað þessar stefnur inni á heimilunum til að ala 

upp börn sín og í sumum tilfellum er jafnvel til efni, sambærilegt við það sem er til fyrir skóla 

og kennara, nema það er samið með foreldra í huga.3 

Þessi ritgerð er hugsuð sem kynningarit fyrir kennara og skólastjórnendur á þessum 

stefnum sem allar taka á aga og bæta siðgæðisþroska nemenda og skólar hafa möguleika á að 

taka upp í starfi sínu. Þetta yfirlit yfir stefnurnar, er á engan hátt tæmandi og er lesendum bent 

á að kynna sér þau rit sem ég hef mest notað ef þeir vilja fræðast meira um þær. Allar stefna 

stefnurnar að því að gera nemendur að betri manneskjum en leiðirna sem þær fara eru mjög 

ólíkar. Samkvæmt íslenskri orðabók hafa orðin siðgæði og siðferði sömu merkingu.4 

Við gerð þessarar ritgerðar fannst mér erfiðast að afmarka það efni sem ég ætlaði að 

fjalla um í tengslum við þessar þrjár stefnur. Þær taka allar á flestum þeirra atriða sem snerta 

mannlegt líf, samskiptum okkar hvort við annað, hvernig við hugsum og lifum. Helst eru þetta 

þó atriði sem varða lífsleikni, skapgerðarmenntun og siðgæðisþroska barna, en jafnframt 

spyrja þær allar nemendur að því hvernig manneskjur þeir vilji vera, bara á mismunandi hátt. 

Tvær þessara stefna eru í raun samtalstækni á meðan ein er kerfi sem stuðlar samkvæmt 

höfundum að betri aga í skólanum. Í öllum þeirra felast fræðileg rök fyrir því hvernig þær taka 

á málum og höndla agamál í skólum og heimahúsum. 

                                                 
1 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8; Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og 
trúarbragðafræði 2007:5 
2 Cerdorian 2006:4 
3 Cline og Fay 1990:11-13; PMT – SMT 
4 Íslensk orðabók 1994:826 
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Í raun og veru fjalla þær allar um sjálfið, eða egóið, eins og fræðimenn hafa gjarnan 

kallað það. Þær fjalla um það að vera, vera til og lifa í samfélagi mannanna með þeim 

áherslubreytingum á mannlegum samskiptum og þeim kröfum sem samfélagið gerir til fólks 

og hafa orðið til á undanförnum árum.5  

                                                 
5 Gossen 2002:21 
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2 Árangursríkt skólastarf 

Það sést oft á starfi skóla að þeim er í mun að bæta sig. Kennarar, stjórnendur og foreldrar 

vilja bæta kennsluna og árangur nemenda. Margir skólar hafa mótað sér stefnu sem þeim 

reynist síðan ógerlegt að vinna eftir og gera síðan eitthvað allt annað sem hefur jafnvel reynst 

betur þó svo það sé hvergi skráð í stefnu skólans né annars staðar. Góður byrjunarpunktur á 

umbótum í skólastarfi er að greina það starf sem fer fram í skólastofunum og vinna síðan 

skólaþróunina út frá þeirri greiningu. Skólar gera sér grein fyrir hverju þeir vilja ná fram með 

skólastarfinu og byrja síðan þróunarstarf sem miða að því, að minnka meðvitað það misræmi 

sem er milli þess sem í raun er og þeirra markmiða sem skólasamfélagið setur sér. Vinnan við 

að minnka þetta misræmi er skilgreint sem skólaþróun og leitast hún við að skapa þau 

skilyrði, bæði í stjórnun bekkja og skólans í heild, sem eru heillavænleg til að koma 

forgangsverkefnum skólans í framkvæmd.6 

Til að skólaþróun gangi vel er nauðsynlegt að hvatinn til hennar komi innan frá, frá 

stjórnendum og kennurum, og þeim væntingum sem þeir hafa til starfsins. Jafnframt þurfa 

hagstæð skilyrði til umbóta að vera til staðar en þau felast meðal annars í því að starfsmenn 

hafi auga fyrir því hvenær utanaðkomandi kröfur gefa tækifæri til breytinga á innra starfi 

skólans, getu skólans til að koma breytingum á og festa þær í sessi, og síðast en ekki síst, 

færni starfsmanna til að meta og þróa vinnubrögð kennara inni í skólastofunni. Þessi skilyrði 

snerta annars vegar stjórnskipulag skólans og hinsvegar starfið í skólastofunni.7 

Það starf sem fer fram í skólastofunni er kallað bekkjarstjórnun, en ein skilgreining á henni 

er: „aðferðir kennara til að skapa og halda við góðum skilyrðum til náms.“ á meðan skilgreiningin 

á agastjórnun er: „svar kennara við óásættanlegri hegðun nemenda.“8 Aðrar skilgreiningar á 

bekkjarstjórnun eru meðal annars að hún byggist í fyrsta lagi á hæfileikum kennarans til að 

skipuleggja vinnuna í kennslustofunni þannig að nemendur fái tækifæri til að vinna óhindraðir 

verkefnin sín og kennarinn geti kennt án þess að verða truflaður af nemendum. Í öðru lagi er hægt 

að skilgreina bekkjarstjórnun sem aðgerðir kennarans til að stöðva óæskilega hegðun og að fá 

nemendur til að taka virkan þátt í starfi bekkjarins.9 

Hvað er það við bekkjarstjórnun sem reynist kennurum svona erfitt? Rannsakendur hafa 

skoðað þetta atriði og komist að því að það eru helst atburðirnir í kennslustofunni sem skapa þessa 

tilfinningu. Það helsta sem þeir komust að var að það gerist mjög margt í stofunni samtímis, það 

                                                 
6 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:30 
7 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:15-16,19 
8 Eggen og Kauchak 2004:426 
9 Rúnar Sigþórsson og fl. 2005:144   
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sem gerist hratt, atburðirnir taka oft óvænta stefnu og ef einhver utanaðkomandi er að fylgjast með 

kennslunni getur það haft aðrar afleiðingar en ætlast var til.10 

Hvernig eiga kennarar að bregðast við því hve flókin og krefjandi kennsla er? Hægt er að fá 

svar með kenningum í hugrænni sálfræði (cognitive psychology).  

Markmiðið með kenningunum, með tilliti til bekkjarstjórnunar, er að nemendurnir skilji 

þörfina fyrir námsvænt umhverfi og þeir taka á sig hluta af ábyrgðinni á því að umhverfið sé 

þannig úr garði gert. Þegar hugræn nálgun hefur tekist meðal nemenda fara þeir eftir 

bekkjarreglunum því þeir líta á sjálfan sig sem ábyrgar manneskjur og af því að skynsemi þeirra 

sjálfra segir þeim að það sé jákvætt að fara eftir reglunum. Kennarar koma þessu á með því að 

kenna nemendum ábyrgð, með því að leggja áherslu á ástæðurnar fyrir reglum og ferlunum, það 

er því hvernig við framkvæmum hlutina í kennslustofunni. Tengsl milli reglna, ferla, skipulags og 

náms eru því öllum sem starfa í skólanum ljós.11 

Að nálgast bekkjarstjórnun út frá kenningum hugfræðinnar er bæði skynsamlegt og hentugt. 

Það er líklegra að nemendur fari eftir reglum þegar þeir skilja hvað liggur að baki þeim, sem er að 

vernda rétt þeirra og annarra. Þetta sjónarhorn að þeir beri ábyrgð, hefur líka góð áhrif á 

siðferðislega hugsun og þróun persónuleika þeirra. Það tekur tíma að kenna nemendum hvað er 

rétt að gera út frá kenningum hugfræðinnar en með tíð og tíma auðvelda þær kennurum starf sitt 

og efla þroska nemenda.12 

Í sumum kennslustofum sést varla það skipulag sem þó er á bekknum. Andrúmsloftið líkt 

því sem mörgum kennurum finnst vera fullkomið, er rólegt og afslappað. Kennara líður vel að 

færa sig til í stofunni og hjálpa nemendum sem vinna hljóðlega. Kennari segir nemendum 

nokkrum sinnum til varðandi hegðun, þarf lítið að skammast og ef það kemur fyrir hefur það lítil 

sem engin áhrif á námið. Fyrir suma kennara gæti þetta verið lýsing á drauma kennslustund, samt 

sem áður er vel hægt að ná kennslustund á þetta stig.13 

Bekkir eru mis erfiðir hegðunarlega séð og stundum getur reynst þrautinni þyngra að ná 

fram því andrúmslofti sem talað er um hér að framan. Samt sem áður geta kennarar í flestum 

tilfellum náð góðri virkni í kennslustofunni en það krefst góðs skipulags. Kennarar sem eru að 

hefja feril sinn vilja oft vanmeta þann tíma og þá orku sem góð skipulagning krefst. 14 

  

                                                 
10 Eggen og Kauchak 2004:427 
11 Eggen og Kauchak 2004:428-429 
12 Eggen og Kauchak 2004:429 
13 Eggen og Kauchak 2004:429 
14 Eggen og Kauchak 2004:429 
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3 Siðgæðisþroski nemenda, sálfræðilegar kenningar 

Flest öll þroskumst við í gegnum lífið, mis hratt og mis mikið þó.  Í aðalnámskrá grunnskóla 

stendur: „Mikilvægur þáttur uppeldismótunarinnar er siðgæðisuppeldið. Sérhvert þjóðfélag 

byggist á ákveðnum grundvallargildum. Skólanum er ætlað að miðla slíkum gildum.“ 15 

Fræðimenn hafa búið til margar þroskakenningar þar sem þeir skilgreina stig þroska út 

frá aldri einstaklinganna. Í siðgæðisþroska (moral development) felst þroski hugsunar, 

tilfinninga og hegðunar út frá reglum og tilfinningu fyrir því hvernig samskipti maður á við 

aðra.16 Helstu kenningar sem settar hafa verið fram um siðgæðisþroska voru settar fram af 

fræðimönnunum Piaget, Kohlberg og Bandura.  

3.1 Kenning Piaget 

Piaget vakti fyrstur manna áhuga á því hvernig börn hugsa um siðferðisleg málefni. Hann 

fylgdist með og tók viðtöl við börn á aldrinum fjögurra til tólf ára á meðan þau spiluðu 

kúluspil og fylgdist sérstaklega með því hvernig þau hugsuðu um og notuðu reglur leiksins. 

Umræðuefnið í viðtölunum var síðan siðferðislegs eðlis, eins og þjófnaður, lygar, refsing og 

réttlæti. Niðurstaða hans var að börn færu í gegn um tvö stig siðgæðisþroska.17 

Frá fjögurra til sjö ára eru börnin á 1. stigi og þau sýna að þeim finnist reglur og réttlæti 

óbreytanlegir þættir og afleiðing er eina viðmiðið sem þau hafa. Milli sjö og tíu ára aldurs eru 

þau á breytingar skeiði varðandi siðgæðisþroskann og sýna einkenni bæði frá stigi 1 og 2. Frá 

tíu ára aldri eru þau á 2. stigi og þá gera þau sér grein fyrir því að fólk hefur búið til reglurnar 

sem við lifum eftir og að það sé hægt að breyta þeim. Þeim verður jafnframt ljóst að það sem 

gerandi ætlast til af þeim skiptir ekki minna máli en afleiðingarnar.18 

Barn á fyrsta stigi hefur ekki í huga hver hugsun gerandans er heldur dæmir það 

réttmæti hegðunar, hvort hún sé góð eða slæm, út frá því hvaða afleiðingar hún hefur. Því 

finnst til dæmis það að brjóta óviljandi tólf glös sé verra en að brjóta aðeins eitt glas viljandi, 

það er þeim mun fleiri glös sem brotna þeim mun verra finnst barninu það. Barn á þessu stigi 

telur jafnframt að það sé ekki hægt að breyta reglunum og að þær komi allar frá þeim sem 

hefur meiri völd. Barn á fyrsta stigi trúir því líka að brjóti það reglu komi afleiðingar þess 

fram strax, þess vegna líta þau áhyggjufull í kringum sig þegar þau gera eitthvað af sér. Eldri 

                                                 
15 Aðalnámskrá grunnskóla, kristin fræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2007:5 
16 Santrock 2006:259 
17 Santrock 2006:259-260 
18 Santrock 2006:259-260 
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börn gera sér grein fyrir að þeim verður aðeins refsað fyrir brot sitt ef eitthvað vitni er og að 

þá sé refsing óumflýjanleg.19 

3.2 Kenning Kohlbergs 

Lawrence Kohlberg setti fram kenningu um stig siðgæðisþroska sem hann byggði á stigunum 

tveimur sem Piaget hafði áður sett fram. Kohlberg taldi samt sem áður að stigin væru sex, en 

ekki tvö. Hann lagði áherslu á að menn nýttu sér tækifærin sem gefast til að skoða sjónarhorn 

annarra,  sérstaklega þegar maður upplifir það að vera á öndverðu meiði en sá sem færir rök 

sem tilheyra stiginu fyrir ofan það sem maður sjálfur er á.20 

Kohlberg sagði börnum klípusögur og spurði þau spurninga. Þannig taldi hann sig geta 

séð hversu langt þau væru komi í stigum siðferðisþroskans. Eftir að hafa tekið viðtöl við börn 

í um 20 ár setti hann fram kenningu sína. Þrep hans á siðgæðisþroska eru þrjú og skipist hvert 

þeirra í tvö stig: 21 

1. þrepið er lægsta stigið og er þá gott og slæmt túlkað út frá utanaðkomandi 

umbun og refsingu. 

1. þrep, 1. stig: Hér hlýða börn fullorðnum af því þeir segja þeim að gera 

það. Einstaklingurinn, eða barnið, byggir siðferðislega ákvarðanir sínar á ótta við 

að verða refsað. 

1. þrep, 2. stig: Á þessu stigi finnst einstaklingnum allt í lagi að sækja í það 

sem hann hefur löngun til en aðrir hafa leyfi til þess sama. Jafnframt finnst honum 

að breyti hann rétt verði hið sama gert við hann. Fólk segir börnum að séu þau 

góð við aðra, verði aðrir góðir við þau. 

2. þrep er miðstigið í kenningu Kohlbergs um siðgæðisþroska. Á þessu stigi 

finnst einstaklingum siðgæði sitt þolanlegt en í raun er það siðgæði annarra, 

foreldra, laga eða samfélagsins í heild, án þess að einstaklingurinn geri sér grein 

fyrir því. 

2. þrep, 3. stig: Á þessu stigi meta einstaklingar traust og kærleika út frá 

siðferðislegu mati.  Börn og unglingar, á þessu stigi, tileinka sér gjarnan þá lífssýn 

sem foreldrar þeirra hafa og leita eftir viðurkenningu þeirra á því hvort þeir hafa 

verið góðir einstaklingar, saman ber „góð stelpa“ eða „góður strákur“. 

                                                 
19 Santrock 2006:259-260 
20 Santrock 2006:332-334 
21 Santrock 2006:333-334 
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2. þrep, 4. stig: Einstaklingur sem er á þessu þroskastigi tekur siðferðislegar 

ákvarðanir út frá hugsunum um sanngirni, lög og skyldur. Til dæmis gæti 

unglingur rökstutt það að til að samfélagið virki sem skildi þurfi að vernda það 

með lögum sem fólkið er hlynnt. 

3. þrep er hæsta þrepið í siðgæðiskenningu Kohlbergs. Á þessu þrepi gerir 

einstaklingurinn sér grein fyrir þeim mismunandi leiðum sem hægt er að fara 

siðferðislega og tekur síðan persónulega ákvörðun um hvað honum finnst henta. 

3. þrep, 5. stig: Hér færir einstaklingurinn rök fyrir því að lífsgildi, réttindi 

og grundvallareglur grafi undan lögum og skyldum. Hann leggur sitt mat á hvort 

lögin og félagsleg kerfi geti í raun verndað og haldið almennum mannréttindum 

lifandi. 

3. þrep, 6. stig: Þetta er 6. og efsta stigið í kenningu Kohlbergs. Hérna hefur 

einstaklingurinn þróað með sér siðferðisleg viðmið byggð á almennum 

mannréttindum. Ef hann stendur frammi fyrir því að velja milli laga og samvisku 

sinnar, velur hann samviskuna þó svo það hafi í för með sér áhættu fyrir hann.22 

Kohlberg trúði því að fólk færi í gegnum þessi stig í réttri röð og að ferlið væri tengt 

aldri. Flestir væru því búnir með fyrsta og annað stig fyrir níu ára aldur, væru á þriðja og 

fjórða stigi snemma á unglingsárunum og að flestir unglingar væru á síðustu tveimur 

stigunum en notuðu líka eitthvað af stigum tvö og þrjú. Snemma á fullorðinsárunum notuðu 

nokkrir aðeins síðustu tvö stigin.23 

Síðar kom í ljós með rannsóknum að einstaklingar fara seinna á hvert stig heldur en 

Kohlberg gerði upphaflega ráð fyrir. Sjötta stigið hefur jafnframt verið fjarlægt úr kenningu 

Kohlbergs en er samt talið mikilvægt fyrir kenningu hans fræðilega séð. Þegar Kohlberg lést 

var hann að hugleiða 7. stigið. Það fjallaði um siðferðisgreind einstaklings á svo háu stigi að 

hann liti ekki aðeins á sig sem hluta af mannkyninu heldur sem veru innan alheimsins. 

Jafnframt taldi Kohlberg að á þessu stigi hugsaði einstaklingurinn um af hverju hann ætti að 

vera siðferðislega þenkjandi og iðka sanngirni í heimi sem væri ósanngjarn. Sjöunda stigið 

hafði tengingu við austræna heimspeki og trú. Þeir sem væru á því stigi gerðu sér grein fyrir 

því að með því að upplifa sig sem hluta af alheiminum væri allt tengt saman. Þetta merkir að 

                                                 
22 Santrock 2006:333-334; Noddings 2007:169 
23 Santrock 2006:334 
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allt sem einstaklingurinn gerir hefur áhrif á alla aðra og að afleiðngarnar kæmu alltaf aftur til 

baka til hans.24 

Kenning Kohlbergs hefur vakið umræður og gagnrýni frá öðrum fræðimönnum. 

Aðallega hefur gagnrýnin snúist um siðferðislega hugsun og hegðun, mat á rök siðferðisins og 

hlutverk menningar og fjölskyldu í siðferðisþroska. Jafnframt hefur komið gagnrýni á að 

kenningin horfi ekki nóg til kyns einstaklinganna. Kenningin hefur verið gagnrýnd fyrir að 

horfa of mikið til siðferðishugsunar í stað þess sem einstaklingarnir framkvæma á 

siðferðisgrundvelli. Siðferðislegar ástæður geta stundum verið skálkaskjól fyrir því að fólk 

framkvæmir og gerir hluti sem það trúir á, en í raun er framkvæmdin ósiðferðisleg. Þetta á 

sérstaklega við um stjórnmálamenn og stjórnendur af ýmsu tagi sem vísa til siðferðis til að 

réttlæta athafnir sínar, en framkvæma svo hluti sem eiga siðferðislega ekki rétt á sér.25 

Albert Bandura færði rök fyrir því að fólk tekur yfirleitt ekki þátt í eyðileggjandi 

aðgerðum nema það hafi sannfært sjálft sig siðferðislega um réttmæti aðgerðanna. Í gegnum 

sögu mannskyns hafa mennirnir oft réttlætt gjörðir sínar með því að þeir séu að lúta vilja 

Guðs.26 

3.3 Kenningar Bandura 

Albert Bandura er leiðandi í þeirri kenningu sem á ensku heitir Social cognitive theory og á 

íslensku félagsnámskenningin. Hún fjallar um siðgæðisþroskann og er aðal merki þeirra 

sálfræðinga sem leggja áherslu á samspil hegðunar, umhverfis og starfsemi hugans sem 

lykilatriði í þroska. Með rannsóknum sínum lagði Bandura fyrst í stað mikla áherslu á það 

sem við lærum með því að fylgjast með öðrum. Hann taldi að fólk fylgdist oft með hegðun 

annarra og tæki hana síðan upp hjá sjálfum sér. Þeir sem aðhyllast félagslega hugrænar 

kenningar telja að einstaklingar geti tileinkað sér ýmiss konar hegðun, hugsanir og tilfinningar 

á breiðu sviði með því að fylgjast með öðrum og það eigi stóran þátt í þroska sérhvers 

einstaklings á lífsleiðinni.27 

Nýjasta kenning Bandura felur í sér að sjálfsöryggi einstaklings geti ráðið úrslitum um 

hvernig honum tekst til og það sé dæmi um hlut einstaklingsins þegar kemur að málefnum. 

Með hugtakinu sjálfsöryggi (self-efficiency) er átt við trú einstaklings á það að hann hafi getu 

til að takast vel til. Ef einstaklingur sem stendur frammi fyrir verkefni spyr sjálfan sig: „Get 

ég gert þetta?“ eða „hef ég hæfnina sem þarf til að framkvæma þetta verkefni?“ Þá sýnir hann 
                                                 
24 Santrock 2006:334-335 
25 Santrock 2006:335 
26 Santrock 2006:335 
27 Santrock :49-50 
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fram á sjálfsöryggi. Bandura taldi að trú einstaklingsins á sjálfan sig og sjálfstraust hefði áhrif 

á vilja hans, sem sæist berlega í því hve mikla vinnu einstaklingurinn væri tilbúinn að leggja á 

sig og hve lengi hann héldi út þegar á reynir. Því sterkar sem einstaklingurinn trúði á eigin 

getu þeim mun meira mundi hann reyna.28 

Bandura taldi það að þróa með sér aðferðir til að ná árangri væri hugrænn þáttur. 

Hegðun, umhverfi og hugsun hefði allt áhrif hvert á annað, hegðunin gæti haft áhrif á 

umhverfið sem gæti síðan haft áhrif á hegðunina og svo framvegis. Sem dæmi um þessi áhrif 

er eftirfarandi frásögn. 

Líklegt þykir að háskólanemi sem er samviskusamur og fær góðar einkunnir sé 

jákvæður í eigin garð. Sem hluti af ferli hans til að fá góðar einkunnir skipuleggur nemandinn 

sig af kostgæfni og hefur á takteinunum nokkrar mismunandi aðferðir til að ná sem mestu út 

úr náminu. Í þessu tilfelli hefur hegðun nemandans haft áhrif á hvernig hann hugsar og 

hugsunin hefur síðan aftur áhrif á hegðunina. Við byrjun annarinnar fór nemandinn á 

námskeið í námstækni sem hafði það góða hluti í för með sér fyrir þá nemendur sem sóttu 

námskeiðið að námsráðgjafinn, sem hélt námskeiðið, ákvað að hafa það viðameira á næstu 

önn. Á þann hátt hafði umhverfið áhrif á hegðunina og hegðunin áhrif á umhverfið. Velgengni 

námskeiðsins fréttist út fyrir skólann í aðra háskóla og þannig breytti hugsun umhverfinu og 

umhverfið breytti hugsuninni.29 

  

                                                 
28 Berliner 1996:74-75 
29 Santrock 2006:49-50 
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4 Skapgerðarmótun 

Í gegnum árin hafa kennarar og rannsakendur orðið sammála um að einhverskonar kennslu á 

siðferðislegum gildum sé þörf. Fólk hefur þó verið á öndverðu meiði varðandi hvaða mynd sú 

kennsla skuli taka. Þessi umræða hefur snúist upp í það að verða tveir andstæðir pólar á sama 

máli, sumir vilja kenna siðferðið beint (moral education) á meðan aðrir vilja kenna 

skapgerðarmótun (character education). 

Með hugtakinu skapgerðarmótun er átt við að kennarinn yfirfæri siðferðisleg gildi sín til 

nemandans, eins og heiðarleika og sanngirni. Hann kennir jafnframt nemandanum hvernig sé 

best að iðka þessi gildi þannig að nemandinn geti gert þau að sínum. Lögð er áhersla á gildi 

sem eru jöfnum höndum kallaðar dygðir og að nemendur leggi stund á þessar dygðir, innan 

skóla sem utan.30 

Með siðferðislegri kennslu (moral education) er lögð áhersla á að nemandi þroski með 

sér siðferðislega rökhyggju frekar en að hann tileinki sér þær dygðir sem kennarinn talar um. 

Kennsla í siðferði notar frekar klípusögur og umræður um atvik og atburði til að nemendur 

þroski með sér siðferðislega rökhugsun.31 

Það hvernig kennsla fer fram samkvæmt aðferðunum er líka mjög mismunandi. Kennari 

sem kennir skapgerðarmótun lítur á nemandann sem einstakling sem er ófélagslyndur og 

jafnvel óvinveittur og þarf virkilega á leiðsögn varðandi siðferði að halda. Hlutverk kennarans 

verður þannig að kenna, útskýra og sýna viðeigandi gildi og hvetja nemendur til að iðka þau. 

Kennarar sem kenna siðferði beint líta á nemendur sem óþroskaða einstaklinga sem þurfa á 

hugrænni örvun að halda til að geta gert sér skýrari siðferðislega mynd af hlutunum. 32 

Hugmyndir barna um hvað sé rétt og rangt mótast að miklu leiti á heimili þeirra en samt 

fáum við börn í skólana sem eiga í miklum erfiðleikum með hegðun sína. Skapgerðarmótun er 

orðin nauðsynleg í skólunum. Aðferðir sem stuðla að lífsleikni og skapgerðarmótun hafa til 

lengri tíma litið jákvæð áhrif á námsárangur nemenda og á hegðun innan kennslustofu. Þar að 

auki minnka aðferðirnar líkur á að árangur nemenda versni þegar námið þyngist í efstu 

bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. 33  

Þegar börn byrja í skóla fer kennarinn að taka þátt í því ferli að móta huga þess, hvernig 

það hugsar um lífið og hvernig það hegðar sér, í samvinnu við foreldra. Ef foreldrar taka 

virkan þátt í þessum hluta uppeldis barna sinna verður útkoman jákvæð, börnunum gengur 

                                                 
30 Eggen og Kauchak 2004:109 
31 Eggen og Kauchak 2004:109 
32 Eggen og Kauchak 2004:109 
33 Brannon 2008 
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betur í skólanum, eru jákvæðari í garð heimanámsins og sjálfstraust eykst. Foreldrar eru helstu 

kennarar barna sinna. 34 

Kennarar telja að það séu margar ástæður fyrir því að skólar taki upp skapgerðarmótun í 

námskrám sínum. Til að mynda eru til dæmi þar sem úti í samfélaginu er iðkuð margskonar 

hegðun sem telst ekki viðeigandi innan veggja skólans. Af þeim ástæðum verða nemendur oft 

óöryggir um hvað telst viðeigandi hegðun og hvað ekki, sérstaklega þegar kemur að því að 

vinna í hóp. Í dag vilja foreldrar oft vera vinir barna sinna í stað þess að vera þeim fyrirmynd 

og þeir sem aga börnin til. Foreldrunum er í mun að halda þeim rólegum og fá samviskubit 

yfir því að geta ekki eytt meiri tíma með þeim. Af þessum ástæðum leyfa þeir börnunum oft 

meira frjálsræði heima fyrir.35 

Ef kennarar eru spurðir um hverjar helstu áhyggjur þeirra varðandi skapgerðarmótun 

séu, svara þeir því oft til að þeir kvíði mest þeim tíma sem fer í þessa vinnu og er tekinn frá 

öðrum fögum. Samt sem áður eftir að hafa unnið reglulega með skapgerðarmótun í nokkurn 

tíma tala þeir um að þeir sjái greinilegan mun. Nemendur sýni betri hegðun í skólanum og þar 

af leiðandi eykst sá tími sem fer í virkt nám. Þeir eru tillitssamari hvor við annan og hafa 

meiri samúð með öðrum og ábyrgðartilfinning yfir gjörðum þeirra eykst. Skapgerðarmótun 

hjálpar til við að gera umhverfið námsvænna. Nemendur eignast nánari vini þar sem þeir taka 

meira tillit til annarra og eru ekki eins eigingjarnir og þeir voru áður.36 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „Í grunnskólum ber að efla með nemendum sjálfstraust 

og heilbrigðan metnað.“37 Það er öllum hugleikið hversu mikils virði þeir eru í samfélaginu, 

hvort öðrum líki við þá og hvernig þeir komi fyrir í augum annarra.38 Sjálfstraust er það álit 

sem við höfum á okkur sjálfum og mótast það af þeim atburðum og aðstæðum sem við 

verðum fyrir í lífinu. Samskipti innan fjölskyldu sem og í skóla geta haft sterk áhrif á 

sjálfstraust okkar.39 Samkvæmt íslenskri orðabók er sjálfsálit það álit sem við höfum á okkur 

sjálfum.40 Þannig eru merkingar hugtakanna sjálfstraust og sjálfsálit mjög skyld. 

Margir telja að sjálfsálit nemenda skipti höfuð máli þegar kemur að námi, að án jákvæðs 

álits á sjálfum sér fari ekkert nám fram. Fyrir kennara þýðir þetta að þeir bera mikla ábyrgð 

þar sem þeir eru við stjórnvölinn í kennslustofunni. Á þessu máli eru tvær hliðar, annars vegar 

sú jákvæða að kennarar hafa í hendi sér að styrkja sjálfsálit nemenda með hvatningu en hins 

                                                 
34 Brannon 2008 
35 Brannon 2008 
36 Brannon 2008 
37 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8 
38 Eggen og Kauchak 2004:98 
39 Sóley Jökulrós Einarsdóttir [án ártals] 
40 Íslensk orðabók 1994:838 
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vegar að þessi styrkur kennara, að vera við stjórnvölinn, getur hæglega skemmt fyrir 

nemendunum. Góðir kennarar eru meðvitaðir um þessa hættu og aga nemendur til, en gera sér 

grein fyrir því að nemendur mega aldrei glata sjálfsvirðingu sinni.41  

Til að hjálpa barni að efla sjálfsálit sitt geta kennarar og aðrir fullorðnir gert nokkra 

hluti. Í fyrsta lagi geta þeir hjálpað því að skilgreina ástæður þess að sjálfsálitið er lágt. Börn 

hafa gott sjálfsálit þegar þeim gengur vel í hlutum sem skipta þau máli til dæmis íþróttum eða 

tónlistariðkun. Í öðru lagi geta þeir veitt barninu stuðning tilfinningalega séð og 

viðurkenningu félagslega. Sum börn koma frá flóknum eða erfiðum aðstæðum heima fyrir og 

er þá stuðningur kennara þeim oft mjög mikilvægur. Í þriðja lagi geta kennarar hjálpað 

barninu að ná árangri á beinan hátt en það getur bætt sjálfsálit þess mikið. Í fjórða lagi eykst 

sjálfsálit einstaklings oft á tíðum hann þeir reynir að sætta sig við vandamálin í stað þess að 

forðast þau. Ef börn læra að lifa með vandamálinu og sætta sig hugsanlega síðan við það sjá 

þau oft hvað raunverulega liggur að baki þeirra. Sú sýn leiðir oftar en ekki til innra mats, sem 

leiðir síðan til aukins sjálfstrausts og sjálfsálits.42 

  

                                                 
41 Pollard 2005:130-131 
42 Santrock 2006:330 
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5 Siðferðismenntun í skólum 

Þessa dagana eru margir skólar á Akureyri að móta fasta stefnu varðandi siðferðismenntun 

nemenda sinna. Settar hafa verið fram, bæði í Ameríku og Evrópu, stefnur fyrir grunnskóla 

þar sem nemendum er innrætt það sem telst almennt gott siðferði. Þessar stefnur hjálpa til við 

eflingu bekkjarstjórnunar kennara þannig að þeir hafa betri stjórn á aðstæðum og vita þá 

nákvæmlega hvað þeir geta gert og hvenær. Þetta veitir þeim öryggi sérstaklega ef skólinn í 

heild hefur ákveðið hvaða hugmyndum skal fylgja og er þá starfsfólki ljóst hvað á að gera í 

þeim agavandamálum sem upp koma. 

 Nokkrir grunn- og leikskólar hafa innleitt, eða eru um þessar mundir að innleiða, SMT-

skólafærni í samstarfi við Akureyrarbæ.43 Starfsmenn að minnsta kosti tveggja grunnskóla 

bæjarins, eftir því sem best er vitað, hafa valið að fara aðra leið þar sem þeir telja hana 

samræmast betur þeim gildum sem þeir standa fyrir. Sú stefna sem þeir völdu er sett saman af 

Diane Gossen og ber á íslensku nafnið Uppbyggingarstefna. Svo eru enn aðrir sem hafa ekki 

tekið ákvörðun um hvaða leið skuli fara. 

Hér að neðan mun ég fjalla um þessar tvær stefnur ásamt annarri sem ég kynntist þegar í 

vann í Áslandsskóla í Hafnarfirði. Á þeim tíma sátu Íslensku menntasamtökin við stjórnvölinn 

þar en þetta var á fyrsta starfsári skólans. Sú stefna heitir á ensku Love and Logic og eru 

upphafsmenn hennar bandarískir. 

Aðferðirnar sem stefnurnar nota til kennslu siðferðis, eða siðgæðis, eru um margt ólíkar 

en samt sem áður eru markmið þeirra svipuð, eins og ég mun rekja síðar í ritgerðinni.  

5.1 SMT kerfið 

Kerfið sem heitir á ensku, School Management Training, er í daglegu tali kallað SMT meðal 

starfsmanna skóla hér á landi. Það byggir á sömu hugmyndafræði og PMT (Parent 

Management Training) sem er upprunalega kerfið og var hannað með foreldra í huga á meðan 

SMT er hugsað fyrir fyrir leik- og grunnskóla. Kerfin eru bæði ætluð til að móta börn með því 

að koma í veg fyrir og draga úr hegðunarvanda. Lögð er áhersla á að kenna og þjálfa 

félagsfærni nemenda, hvetja til æskilegrar hegðunar með umbunum og samræma það hvernig 

starfsfólk bregst við gagnvart nemendum innan hvers skóla fyrir sig. 44  

                                                 
43 Ársskýrsla Akureyrarbæjar 2006:11 
44 SMT - Skólafærni 
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SMT er útfærsla á bandarísku aðferðinni Positive Behavior Support eða PBS og hefur 

verið gefin út á íslensku bókin Til fyrirmyndar. Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun 

sem fjallar um þá aðferð.45 

Í bókinni, Til fyrirmyndar, segir að með SMT megi bæta starfshætti í skólum þar sem 

með kerfinu samræmi maður vinnubrögð starfsfólks þar sem allir vinna samkvæmt sama 

agakerfinu og taka allar ákvarðanir í samræmi við það kerfi. Kerfið krefst þess að gerðar séu 

áætlanir um hvers konar hegðun sé æskileg og í samræmi við það ákveða starfsmenn í 

sameiningu hvaða reglur skuli kenna. Eftirlit með hegðun nemendanna fer kerfisbundið fram 

þar sem skólanum er skipt niður í svæði og gerir það starfsfólki auðveldara fyrir að fylgjast 

með því hvernig nemendur haga sér. SMT lofar líka bættum árangri í bekkjarstjórnum þar 

sem kennari læri með kerfinu að draga úr óæskilegri hegðun nemenda í kennslustofunni og 

koma á þann hátt á markvissan í veg fyrir vandræði áður en af þeim verður. Jafnframt með því 

að læra að gefa nemendum skýr fyrirmæli og draga þannig úr truflunum. Starfsmenn nota 

aðferðir sem hafa reynst árangursríkar til að hvetja nemendur til jákvæðrar hegðunar. Kennari 

lærir líka að kenna nemendum sem og styrkja þætti eins og samvinnu, virðingu og ábyrgð 

nemenda gagnvart hvorum öðrum. Aðferðin lofar að auki bættum stuðningi við einstaka 

nemendur sem á þurfa að halda. Fyrir þá nemendur lærir kennari að meta ástæður að baki 

hegðunarvandans, bregðast rétt við einelti og hvers konar hegðunarvandamálum en líka að 

kenna nemandanum að takast á við eigin hegðun og nám. Kennari kennir honum því 

sjálfstjórn og innri áhugahvöt. SMT lofar kennurum líka að með aðferðum sínum verði 

samvinna við foreldra allra barna í skólanum árangursrík því kennari læri að koma á fót 

jákvæðum samskiptum við heimilin og að vinna með foreldrum til að styrkja jákvæða hegðun 

heima sem og í skólanum. Eru þessi atriði aðeins hluti af því sem höfundar bókarinnar Til 

fyrirmyndar segja að PBS (og þar með SMT) komi til leiðar. 46 

Skóli sem hefur hug á því að taka upp SMT-kerfið vinnur mjög markvisst að innleiðslu 

þess. Ferlið byrjar á undirbúnings ári en því næst eru innleidd 3 þrep, eitt á hverju ári svo í 

heildina tekur það yfirleitt um þrjú ár að innleiða allt kerfið.47 

Á undirbúningsárinu er komið á nefnd sem hefur yfirumsjón með innleiðingu kerfisins. 

Eftir að nefndinni hefur verið komið á er gerð þarfagreining fyrir skólann þar sem allir 

starfsmenn fylla út könnun á því hverjar þeim finnist vera helstu þarfirnar varðandi agamál. 

Þeir setja síðan niður markmið sem nefndin vinnur úr. Hún setur fram skilgreiningar á þeirri 

                                                 
45 Sprague og Golly [2006]:VI, 4 
46 Sprague og Golly [2006]:5-7 
47 SMT – Skólafærni  
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hegðun sem ætlast er til að sýnd sé í skólanum en það er frumskilyrði að svo hægt sé að 

innleiða áætlunina. Eftir að skólanum hefur verið skipt í nokkur svæði svo sem kennslustofu, 

matsal og íþróttahús, eru settar fram reglur fyrir hvert svæði fyrir sig. Þessar reglur eru í raun 

skilgreiningar á þeirri hegðun sem ætlast er til að nemendur viðhafi í skólanum. 48 

Árið eftir er næsta skref tekið, byrjað er á innleiðslu kerfisins fyrir allan skólann. 

Starfsfólk skólans kennir nemendum reglurnar smám saman og notar meðal annars til þess 

umræður og hlutverkaleiki þar sem reglurnar eru æfðar. Þannig vita allir til hvers er ætlast.49 

Annað árið, þegar starfsmenn hafa hlotið þjálfun í að horfa á skólann og alla 

nemendurna í heild, fara kennarar að einbeita sér að afmörkuðum hópi nemenda, þá sem sýna 

fyrstu merki andfélagslegrar hegðunar. Á þessu tímabili halda starfsmennirnir áfram að horfa 

á svæðin og alla nemendur en meðfram því æfa þeir sig í að nota sérstakt stuðningskerfi fyrir 

fáa nemendur í smáum hópum eins og hluta af bekk. Kennarar og starfsmenn hafa þá tækifæri 

til að nota þetta vegna 7% til 10% nemenda sem talið er að þurfi á sértækum úrræðum að 

halda.50 

Þriðja árið er innleiddur sá hluti SMT sem snýr að þeim fáu nemendum skólans sem 

þurfa á mjög einstaklingsmiðuðu inngripi að halda. Talið er að þetta séu yfirleitt um 3 til 5% 

af nemendum hvers skóla. Þetta eru börn sem þurfa mjög mikinn stuðning og krefjast þess að 

í kringum þau sé í gangi samvinna margra aðila og gerðar einstaklingsmiðaðar áætlanir. 51 

Í SMT eru settar fram reglur á þann hátt að það er talað um hvað beri að gera en ekki 

hvað er bannað. Til dæmis er sagt: „Við göngum á göngum“ í stað þess að reglan hljóði svo: 

„Bannað er að hlaupa á göngunum.“ Rannsóknir hafa sýnt að nemendur fara frekar eftir 

reglum sem eru orðaðar á jákvæðan hátt heldur en þeim sem segja hvað er bannað. Jákvæð 

styrking með jákvæðum væntingum eykur möguleika starfsfólksins til að hæla nemendum 

fyrir þá hegðun sem þeir vilja sjá og leiðrétta ranga hegðun.52  

Í skólanum eru skilgreind ákveðin svæði og gilda svo ákveðnar reglur fyrir hvert svæði. 

Reglurnar eru gerðar aðgengilegar fyrir alla sem nota þær með því að setja þær upp í töflur 

þar sem hvert svæði fær sinn dálk eða línu. Þannig skapast gott yfirlit yfir reglurnar. Oft er 

vísað í þessa töflu sem reglutöflu.53 

Varðandi sjálfsstjórn, og innri hvatningu nemenda, þá vinnur stefnan að því að bæta 

hana fyrir þá nemendur sem á þurfa að halda, en ekki alla nemendur innan skólans. Nemendur 
                                                 
48 Sprague og Golly [2006]:31-38; Anna María Frímannsdóttir 2006 
49 Sprague og Golly [2006]:31-38 
50 Sprague og Golly [2006]:27; SMT – Skólafærni 
51 Sprague og Golly [2006]:27; SMT - Skólafærni 
52 Sprague og Golly [2006]:40; Eggen og Kauchak 2004:431-432 
53 Sprague og Golly [2006]:41-45 
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meta skriflega sína eigin innri stjórn, gera sem sagt sjálfsmat, og svo er unnið út frá því. Þetta 

atriði er tekið fyrir á þriðja og síðasta ári í innleiðingu SMT í skólum, þegar starfsfólk lærir að 

vinna með einstaka nemendur.54 

5.2 Love and Logic 

Á ensku heitir stefnan Love and Logic og hefur það nafn ekki verið þýtt á íslensku. Því mun 

ég í þessari ritgerð notast við enska heiti stefnunnar.  

Stefnunni er ætlað gefa kennurum stjórn á aðstæðum í kennslustofunni, fá nemendur til 

að hugsa sjálfstætt, auka ábyrgðakennd nemenda og undirbúa nemendur fyrir líf í samfélagi 

sem er fullt af freistingum, ákvarðanatökum og afleiðingum.55 Aðferðirnar sem talað er um í 

bókinni Teaching with Love and Logic urðu til út frá reynslu, margar þeirra hjá Jim Fay sem 

er annar höfunda.Hann hefur yfir 30 ára reynslu, bæði sem kennari og skólastjóri.56 

Út frá stefnunni hafa verið gefnar út margar bækur, hljóðritanir og myndbönd á ensku 

og halda höfundar reglulega námskeið í Bandaríkjunum. Sumt af því efni sem komið hefur út 

er ætlaðar kennurum á meðan annað er ætlaðar foreldrum og eitthvað jafnvel ömmum og 

öfum. Hægt er að fá efni með leiðbeiningum, unnar út aðferðum stefnunnar sem eiga að 

auðvelda uppeldi ólíkra barna. Sem dæmi má nefna bækur og hljóðrit fyrir kennara, foreldra 

sem eiga ung börn eða unglinga, börn með þroskaskerðingu, fötlun, ofvirkni eða eru langveik 

og svo mætti áfram telja.57  

Love and Logic byggir á fjórum grundvallar hugmyndum. Sú fyrsta er efling eða 

viðhald sjálfsmyndar einstaklings, önnur er að það eigi að deila stjórninni. Þriðja 

grundvallarhugmyndin er sú að setja eigi fram hverjar afleiðingar gjörða barna eru með 

samúð. Sú fjórða er að börnin eiga líka að hugsa og þannig að tileinka sér rökhugsun, en ekki 

að hugsunin fari öll fram hjá fullorðna aðilanum.58 

Talsmenn Love and Logic telja að sjálfsmynd (self-concept) sé mikilvægur þáttur í námi 

í dag þar sem hún sé léleg hjá mörgum börnum.59 Sjálfsmynd er einn stærsti hluti 

tilfinningalegs þroska og er sú tilfinning sem einstaklingur hefur fyrir sjálfum sér og hver 

tenging hans við aðra í heiminum er.60 

                                                 
54 Sprague og Golly [2006]: 7, 194-200 
55 Fay og Funk 1995:vii 
56 Fay og Funk 1995:vii 
57 Love and Logic 2008 
58 Fay og Funk 1995:108-109 
59 Fay og Funk 1995:115 
60 Human behaviour 2008 
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Með því að deila stjórninni með nemendum eru talsmenn stefnu Love and Logic að 

segja að kennarinn eigi ekki að stjórna þannig í kennslustofunni að hann sé alsráðandi í öllum 

ákvörðunum sem teknar eru. Þeir telja að með því að láta nemendur fá að stjórna í ákveðnum 

tilfellum, eða að láta þá halda að þeir stjórni, færi kennarinn þeim í raun vald sem þeir hefðu 

annars tekið með því að beita hann valdi á einhvern hátt. Ein aðferð sem margir nemendur 

kunna til að taka valdið til sín er að láta ófriðlega í kennslustund og skapa þannig það sem við 

köllum gjarnan agavandamál. Kennari spyr sjálfan sig hvort hann vilji frekar, stjórna 

börnunum eða að þau séu fús til samstarfs við sig. Til þess að efla samstarfsvilja nemenda 

beitir kennarinn ákveðinni samtalstækni, sem meðal annars felst í því að hann gefur þeim 

valkosti. Valkostirnir verða að uppfylla ákveðin skilyrði svo aðferðin virki. Þeir verða að vera 

einlægir og raunhæfir, sá sem setur valkostina fram verður að finnast þeir ásættanlegir og það 

verður að leggja jafn mikla áherslu á þá alla. Það að geta stjórnað okkur sjálf er eitt það 

mikilvægasta sem við eigum en það er auðvelt fyrir kennara að gefa nemendum tækifæri til 

sjálfsstjórnar. Ef nemendur missa stjórnina úr höndum sínum getur verið erfitt að öðlast hana 

aftur.61 

Þriðja grundvallarhugmyndin, að nemendur eru látnir mæta afleiðingum gjörða sinna og 

kennarinn sé samúðarfullur í garð þeirra byggist á því að við þurfum oft að fá samviskubit og 

sjá eftir hlutunum til að við breytum einhverju í lífi okkar. Nemendur verða sjálfir að vilja 

breytast, þeirra innri-hvatning fer í gang. Til að sýna nemendum samúð þarf kennarinn í fyrsta 

lagi að gera sér grein fyrir því að það sé eitthvað vandamál í gangi. Því næst þarf hann að 

ákveða með sér hver eigi vandamálið í raun og veru, hann sjálfur eða nemandinn. Þriðja 

skrefið er að sýna nemandanum samúð, til dæmis með því að segja: „Ó, mér þykir það svo 

leitt“. Síðasta skrefið er að enda samtalið við nemandann á jákvæðum nótum, til dæmis með 

því að segja nemandanum að þú treystir honum fullkomlega til að finna út úr vandamálinu 

sjálfur.62 

Öll atriðin hér að ofan falla undir það fjórða, að fá nemendur til að hugsa, en það er 

einmitt markmiðið með samtals og spurningatækni Love and Logic. Með þessari 

spurningatækni er hægt að fá börnin til að hugsa upp á eigin spýtur. Kennarar sem nota 

tæknina hugsa líka mikið um hver eigi vandamálin sem koma upp. Þeir vilja ekki gera þau að 

sínum. Nemendunum er falið að bera ábyrgð á þeim vandamálum sem eru í raun og veru 

þeirra. Á þann hátt er þeim sýnd virðing og að auki eykst kærleikur og rökhyggja þeirra. Þau 

                                                 
61 Fay og Funk 1995:135-153, 174-175 
62 Fay og Funk 1995:157-171 
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þurfa að finna út úr vandamálunum sjálf og kennarinn verður ekki vondi aðilinn sem refsar.63 

Það er grundvallaratriði að kennari geti greint á milli þeirra vandamála sem nemandinn á við 

að etja, en snerta ekki kennarann, og þeirra sem hafa bein eða óbein áhrif á það að kennarinn 

geti fullnægt því sem nemandinn þarfnast.64 

Höfundar bókarinnar segja það vera goðsögn að það þurfi að láta nemendur vita 

fyrirfram hver viðurlögin séu við því að brjóta reglurnar, að það virki ekki letjandi á þá að vita 

ekki hver viðurlögin séu, heldur oft þver öfugt. Þeir telja að viðurlögin ættu að vera 

einstaklings miðuð þar sem kennari aðlagar þau hverjum nemanda og aðstæðum fyrir sig. Það 

er fleira sem höfundar bókarinnar tala um að séu goðsagnir, eins og að það þurfi að refsa 

nemendum strax ef þeir sýna óviðunandi hegðun. Höfundar telja að refsingunni megi fresta ef 

sá sem braut af sér er látinn vita af því að kennari ætli ekki að taka ákvörðun um refsingu 

strax, heldur verði hann látinn vita „eftir hádegið“ eða jafnvel „á morgun“. Svona fær 

viðkomandi tækifæri til að róa sig niður og oftar en ekki veltir hann fyrir sér hverjar 

afleiðingarnar af gjörðum sínum verði, fær áhyggjur og stundum samviskubit. Jafnframt er 

tengingin við afbrotið samt sem áður skýr þó refsingunni sé frestað.65 

Til að muna grundvallarreglurnar fjórar hafa höfundar bókarinnar Teaching with Love 

and Logic sett fram þrjá punkta: 

• Að setja takmörk sem hægt er að knýja fram. 

• Að gefa valkosti innan ákveðinna marka. 

• Að setja fram afleiðingar með samúð. 

Með því að setja nemendum takmörk, felst samkvæmt Love and Logic aðferðinni, að 

þeim séu gefnir valkostir og þannig verði þau að hugsa ef þau eiga að velja á milli. Höfundar 

telja ógerlegt að setja takmörk með því að skammast í nemanda, það geri yfirleitt illt verra. 

Kennari sem notar aðferðina á jafnframt að segja nemandanum hvernig hann, kennarinn, muni 

stjórna sínu lífi en ekki hvernig nemandinn á að stjórna sínu. Nemendur gera sér grein fyrir 

því að það þurfi að velja og hvert val hefur yfirleitt sínar einstöku afleiðingar.66 

Með því að kennari gefi valkosti innan ákveðinna marka er átt við að hann gefi 

nemendum val, hvort þeir vilji þetta eða hitt. Valið sem kennarinn gefur verður þó að vera 

innan ákveðinna marka. Eins verður hann alltaf að gefa valkosti sem honum líkar við. 

Kennarinn verður að vera tilbúinn að leyfa barninu að upplifa afleiðingar þess valkosts, aldrei 

má hann gefa valkosti þar sem barnið er í hættu, né gefa valkosti nema hann sé tilbúinn að 
                                                 
63 Fay og Funk 1995:7 
64 Gordon 2001:44 
65 Fay og Funk 1995:15-18 
66 Fay og Funk 1995:27 
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velja kostina sjálfur innan 10 sekúndna. Valkostina verður alltaf bera fram með ákveðnum 

hætti, það megi alls ekki setja þá fram svo þeir hljómi eins og hótun. Þetta eru raunverulegir 

valkostir fyrir barnið sem fá það til að hugsa. Kennari segir til dæmis eitthvað af eftirfarandi: 

„þér er frjálst að – eða –“ , „hvort viltu – eða –“, „hvað hentar þér best, að – eða –“.67 

Höfundar segja að í gegnum tíðina hafa margir kennarar gert tilraunir með að kenna 

nemendum í gegnum hið eðlilega ferli heimsins, orsök og afleiðingu. Sumir þeirra hafi síðan 

einfaldlega gefist upp á því að reyna að kenna börnum að taka afleiðingum gjörða sinna þar 

sem þeim hafi sýnst svo að þau lærðu ekki neitt af afleiðingunum. Höfundarnir segja 

jafnframt að ástæðan fyrir því að nemendur læri ekki af afleiðingunum sé að kennarar beiti 

ekki réttri aðferð til að segja nemendum að þeir hafi virkilega gert eitthvað rangt. Fay og 

Funk, höfundar bókarinnar, segja að börn læri mest af mistökum sínum þegar þau upplifi 

afleiðingar gjörða sinna og þegar fullorðnir í kringum þá sýni þeim samúð. Að velja rangt 

hefur eðlilegar afleiðingar, sá sem gleymir úlpunni þegar hann fer út verður kalt. Sá sem vakir 

lengi er líklegur til að sofa yfir sig og fá seint í kladdann og getur ekkert gert í því. 

Fullorðnum hættir til að skammast, rífast og prédika. Höfundar bókarinnar telja að börn læri 

best af afleiðingum gjörða sinna ef þeim er sýnd samúð með setningum eins og til dæmis, 

„mér þykir leitt að þér er kalt“ eða,„æi, en leiðinlegt að þú skyldir sofa yfir þig og missa af 

frjálsa tímanum í skólanum.“ Þeir telja að ef fullorðnir ávíta barn verður það reitt við þá og sá 

lærdómur sem það hefðu getað dregið af atvikinu glatast. Höfundar telja að ef fullorðnir sýna 

barninu samúð, fái það barnið til að hugsa og meiri líkur séu á því að það taki rétta ákvörðun 

næst. Til dæmis tekur sá sem gleymdi úlpunni sinni þá ákvörðun, að eigin frumkvæði, að taka 

hana með næsta dag. Mistök geta kennt barni margt ef það fær frið til að læra af þeim. Samt 

sem áður er það samúð fullorðinna sem gera mistökin að lexíu sem barnið man ævi langt.68 

Flestar aðferðir sem taka á agavandamálum í skólum má fella í tvo flokka, þær sem eru í 

eðli sínu kerfi og þær sem taka á grundvallarreglum eða dygðum.69 Í síðari flokkinum felst að 

fólk trúi á ákveðna hluti og eigi sér ákveðnar dygðir í lífinu. Dygðirnar eru grunnur þeirra 

hugmynda sem fólk hefur um hvernig samskipti það vill eiga við aðra. Undir þetta telja 

talsmenn Love and Logic aðferðina falla.70 

Til að koma á aðferðinni, eða stefnunni, hittist starfsfólkið og setur sér reglur sem það 

hugsar út frá sér, hvernig það sjálft vill vera. Í stað þess að horfa síðan á hverjar refsingarnar 

ættu að vera ef reglurnar eru brotnar eða hver verðlaunin séu ef börnin haga sér eins og það 
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vill, horfir það á hvernig er best að það, starfsfólkið, sjálft hagi sér. Á þennan hátt er 

sviðsljósinu beint að því að vinna með nemendum. Þetta byggir á því hvaða lífsgildi og 

lífsviðhorf kennarar hafa varðandi vinnu með nemendum. Starfsfólkið kemur sér saman um 

hvaða lífsgildum skólinn vilji framfylgja og síðan tekur það saman fjögur til sex atriði sem 

það þarf að glíma við í bekkjarkennslunni á daglegum grundvelli. Þeir skoða hvað þeir gera 

núna til að ná stjórn á þessum atriðum og hvort það samræmist þeim gildum sem skólinn, og 

þeir, vilji við hafa. Það sem kennararnir velja er oftast eitthvað sem þeim finnst vera pirrandi 

og trufla kennslu dags daglega en ekki eitthvað sem skapar hættu. Starfsfólkið lærir því næst 

aðferðir Love and Logic við að tala við nemendur og hvernig á að bregðast við ákveðnum 

atvikum. Því næst gefur skólastjóri kennurum og starfsfólki í raun frjálsar hendur við að vinna 

með nemendum á þann hátt að það samræmist gildum skólasamfélagsins. Hugsunin á bak við 

frelsið er að kennarar fái sömu tækifæri til sjálfsstjórnar eins og vonast er til að þeir gefi 

nemendum. Grunnurinn er samt sá að kennari sýni nemendum alltaf samúð með orðum sínum 

og gefi þeim síðan valkosti. Það krefur nemandann um að taka ákvarðanir á meðan hann er í 

skólanum. Með Love and Logic tekur hann því fleiri ákvarðanir innan veggja 

kennslustofunnar en kennarinn. Kennarinn fer því heim eftir vinnudaginn, orku meiri en áður 

þegar hann beitti öðrum aðferðum við bekkjarstjórn og kennslu.71 

5.3 Uppbyggingarstefnan 

Sú sem fyrst setti fram Uppbyggingarstefnuna heitir Diane Gossen og er frá Saskatoon í 

Kanada. Á ensku heitir stefnan Restitution og fjallar um það hvernig hægt er að kenna 

börnum og unglingum að beita sig sjálfsaga í samskiptum við aðra. Fyrsti skólinn hérlendis 

sem kynntist hugmyndum stefnunnar var Foldaskóli og hélt Gossen námskeið þar árið 2000. 

Hún  þróaði aðferðir sínar út frá samtalsmeðferð (Reality Therapy) sem William Glasser er 

höfundur af, en hún kenndi við stofnun hans í tuttugu ár.72 

Uppbyggingarstefnan er samtalstækni, afbrigði af lykilspurningum úr fyrrgreindri 

samtalsmeðferð eftir Glasser. Tæknin kennir fólki að hjálpa sér sjálft, beita sig sjálfsaga og 

sjálfslækningu. Áhersla aðferðarinnar er að einstaklingur sé eins og hann vill sjálfur vera, ekki 

að hann hegði sér eins og aðrir vilja eða á einhvern ákveðinn hátt til að forðast óþægindi eins 

og refsingu.73 Það að sérhver einstaklingur reyni að vera engum líkur nema sjálfum sér, er 

verkefni hans frá unga aldri. Sá sem reynir að þóknast einhverjum öðrum í hegðunum og 
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gjörðum mun alltaf hafa á tilfinningunni að hann njóti sín ekki.74 Glasser segir að við höfum 

fimm grundvalla þarfir sem eru: ást og umhyggja, áhrifavald, frelsi og sjálfstæði, ánægja og 

gleði og síðast en ekki síst öruggt líf. Hann talar um að þörfin fyrir öruggt líf komi á undan 

öllum öðrum þörfum því hún sé líkamleg og til þess að lifa af þurfum við að lifa líkamlega til 

að geta átt andlegt líf.75 Allt er þetta hluti af Uppbyggingarstefnu Gossen. 

Skólar sem ákveða að tileinka sér og vinna eftir hugmyndum Gossen efla tilfinninga-

þroska, félagsfærni og siðvit nemenda. Innan veggja þeirra er fjallað um lífsgildi og börn jafnt 

sem fullorðnir velja sín eigin gildi, skilgreina merkingu þeirra og vinna með þau í 

samskiptum.76 

Manneskja sem leggur stund á uppbyggingu stefnir að því að ná takmarki sínu og að 

vera í andlegu jafnvægi. Hún leggur sífellt mat á sjálfa sig, sem og að byggja upp eins og áður 

sagði, sjálfsaga sem er hluti af stefnunni.77 Að byggja upp sjálfsaga grundvallast á þeim 

hugmyndum að allar manneskjur séu fæddar með sjálfstæðan vilja og að sá vilji komi innan 

frá. Til að byggja upp sjálfsaga innan bekkjarins byrjar kennarinn að líta á sjálfan sig og skoða 

hvaða gildi, eða dygðir, eru honum mikilvæg. Því næst finnur kennarinn út með nemendum 

sínum hvaða lífsgildi eða dygðir fjölskyldur, bæði sín og þeirra, hafa og því næst hvaða gildi 

séu mikilvægust í starfi skólans. Þegar nemendur hafa skrifað niður ásamt kennara sínum 

hverjar þessar dygðir eða lífsgildi eru, er þeim breytt í jákvæðar staðhæfingar. Eftir það kennir 

hann nemendum um þær fimm aðferðir sem Gossen talar um að fólk noti til að stjórna öðrum 

og þann þrenns konar tilgang sem hegðun hefur.78 

Sú kenning þar sem rætt er um hvernig fólk reynir að stjórna öðrum og með hvaða 

aðferðum er eftir William Glasser og nefnist sjálfsstjórnarkenningin. Glasser segir að við 

getum í raun ekki stjórnað öðrum, aðeins okkur sjálfum en samt reyni fólk alltaf að stjórna 

öðrum. Eins og áður sagði eru aðferðirnar fimm og talar Gossen um þær sem stöður 

stjórnunar. Fólk reynir að stjórna öðrum: 

1) Með því að refsa eða hóta. 

2) Með því að vekja sektarkennd. 

3) Með því að koma sér í mjúkinn hjá viðkomandi. 

4) Með því að benda á reglu og sýna festu. 
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5) Með því að vekja til umhugsunar um lífsgildi og þarfi og leita lausna til að 

mæta hvoru tveggja. 79 

Fimmtu aðferðina kallar Gossen Uppbyggingarstjórnun en það er sú aðferð sem fólk 

sem stundar uppbyggingu notar. Hún telur að í fyrstu fjórum aðferðunum sé kennarinn í raun 

að gera eitthvað við nemandann og taki þannig ábyrgð á hvernig hann hegðar sér. Með 

Uppbyggingarstjórnun segir hún að kennarinn sé að gera eitthvað með nemandanum og 

nemandinn taki sjálfur ábyrgð á hegðun sinni. Hún telur að í hvert skipti sem nemandinn lagi 

vandamál sín tengist hann betur þeirri manneskju sem hann vill vera og á þann hátt minnki 

líkurnar á því að hann brjóti aftur af sér.80 

Eins og áður segir er markmiðið með Uppbyggingarstefnunni að kenna börnum 

sjálfsaga og sjálfstraust.81 Áhersla starfsmanna skólans er því ekki sú að stjórna með umbun 

og refsingum heldur að kenna nemendunum að mæta þörfum sínum á ábyrgan og sanngjarnan 

hátt. Aðferðin felst meðal annars í því að ræða við nemendur um hvernig manneskjur þeir vilji 

verða, hvaða kosti þeir vilja bera og skapa sátt innan bekkjarins.82 

Ef nemandi verður uppvís af agabroti beitir kennari Uppbyggingarstefnunni til að 

byggja upp sjálfstraust hans með því að spyrja hann að ákveðnum atriðum. Hann byrjar á því 

að spyrja nemandann hver lífsgildi þeirra séu, og vísar til þeirra lífsgilda sem nemendur og 

kennari komu sér áður saman um að halda í heiðri í skólanum. Því næst spyr hann nemandann 

hvort þetta séu líka lífsgildi hans. Nemandi svarar væntanlega játandi og ræðir þá kennari við 

hann að, ef þetta eru lífsgildi hans, hvort hann vilji leiðrétta það sem miður fór. Svo spyr 

kennari nemandann að ef hann leiðrétti það sem miður fór, hvað það segi um hann sem 

persónu. Öllu þessu verður kennari að koma frá sér af stillingu.83 

Til að auðvelda þeim sem nota uppbyggingu að muna ferlið hefur Gossen sett 

spurningarnar sem spyrja þarf barnið upp myndrænt sem þríhyrning og notar til þess mynd af 

slagverkshljóðfærinu þríhorni. Með því vísar hún til notkunar hljóðfærisins í hljómsveit þar 

sem kennarinn er stjórnandinn eða slagverksleikarinn sem spilar á þríhornið. Hliðar 

þríhornsins eru þrjár og hver hlið stendur fyrir spurningu. Kennarinn fer með nemandanum í 

gegnum þessar spurningar áður en nokkur áætlun um lagfæringu er ákveðin. Hlið eitt á 

þríhorninu stendur fyrir að við gerum eins vel og við getum. Hér reynir kennari að hughreysta 

barnið. Hlið tvö snýr að kennaranum en hann gerir sér grein fyrir að öll hegðun hefur tilgang 

                                                 
79 Gossen 2002:63 
80 Gossen 2006:52 
81 Gossen 2002:24, 63 
82 Gossen 2002:63 
83 Gossen 2002:64-65 

23 
 



svo hann reyni að komast að því hvaða þörf varð til þess að nemandinn braut af sér. Sá þrenns 

konar tilgangur hegðunar sem kennari ræðir við nemendur sína um, er að við hegðum okkur á 

ákveðinn hátt: 

1) Til að forðast óþægindi. 

2) Til að fá viðurkenningu eða virðingu fá öðrum. 

3) Til að öðlast sjálfsvirðingu.84 

Síðasta hliðin stendur síðan fyrir þau lífsgildi sem nemandinn trúir á og kennari gerir sér 

grein fyrir að áhuginn kemur innan frá, að við höfum öll sjálfstæðan, innbyggðan viljakraft. 

Þá grípur kennarinn til þeirrar aðferðar sem uppbygging hefur til að reyna að stjórna öðrum, 

sem sagt Uppbyggingarstjórnunar, en eins og áður sagði felst í því að vekja nemendur til 

umhugsunar um lífsgildi og þarfir og leita lausna til að mæta hvoru tveggja. Hann minnir því 

nemandann á hver lífsgildi hans eru og notar til þess spurningar eins og „getur þú gert 

betur?“85 
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6 Umræða 

Margir gera ekki greinarmun á hugtökunum bekkjarstjórnun og agastjórnun á meðan aðrir 

vilja greina skýrt þar á milli. Mér finnst agastjórnun vera hluti af bekkjarstjórnun þar sem 

kennari bregst við óásættanlegri hegðun nemanda og skapar þá um leið góð skilyrði til náms 

þannig að allir nemendur fái tækifæri til að vinna verkefni sín óhindrað. Kennari þarf að beita 

nemendur aga til að geta kennt, án þess að vera truflaður af þeim, en það er alltaf spurning 

hvernig hann bregst við óásættanlegu áreiti af þeirra hálfu. 86 Hefur hann eitthvað í höndunum 

til að gera það á jákvæðan hátt? Hvaða aðferðum getur hann beitt til að gera það á jákvæðan 

hátt? Er til hagsbóta fyrir skólann að allir kennarar beiti samræmdum aðgerðum ef þeir verða 

varir við agabrot? Hafa agavandamál eitthvað með þroska að gera? 

Hér að ofan hef ég sagt frá þremur mismunandi stefnum í skólastarfi, sem miða allar að 

því að samræma aðgerðir kennara, en aðferðirnar sem þær beita eru mjög mismunandi. Allar 

byggja þær aðallega á sálfræðikenningum, en af hverju ættu skólamenn að tileinka sér 

sálfræðikenningar í skólastarfi? 

Ástæður þess eru nokkrar. Með því að nota sálfræðikenningar í skólastarfi hafa kennarar 

vísindalegan grundvöll fyrir því hvernig fólk hugsar og beitir innri hvatningu í stað þess að 

giska á hvað sé skynsamlegt að gera. Í öðru lagi segja góðar kenningar fólki alltaf til um það 

hvernig er best að grípa inn í hlutina. Í þriðja lagi gefur nákvæm kenning kennaranum alltaf 

hugmynd um hvernig mat á kennslunni á að fara fram. Í fjórða lagi ef kenningin er góð 

geturðu yfirleitt treyst því að hún virkar. Síðast en ekki síst er besta leiðin til að athuga hvort 

kenningar virki fyrir mann sjálfan, að prófa þær.87 

En til hvers ættu skólar að skapa sér heildstæða sýn í bekkjarstjórnun og því hvernig 

taka skuli á þeim agamálum sem koma upp? Athuganir hafa sýnt að þar sem kennarar eru 

sjálfum sér samkvæmir, þar eru nemendur fljótari að átta sig á því sem til er ætlast af þeim og 

líklegri til að virða þau mörk sem þeim eru sett. Árangurinn af samræmingu aðgerða innan 

skólans kemur fljótlega í ljós þar sem reglur eru skýrar og þeim er fylgt fram af sanngirni og 

staðfestu. Nemendur verða því fljótir að læra að virða þau takmörk sem þeim eru sett. Þetta 

eru ekki einu áhrifin sem samræming aðgerða innan skóla hefur heldur eru líka ýmis 

hliðaráhrif sem verða, eins og þá er skýrt mótuð stefna kennurum stuðningur í starfi, 

sérstaklega þeim sem hafa litla reynslu og skortir öryggi á einhvern hátt. Stærsti jákvæði 

þátturinn er þó sá að bekkjarandinn verður oft betri vegna samræmisins og um leið aukast 
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möguleikarnir á að bæta samskipti nemenda og kennara. Góð samskipti við kennara er einn 

mikilvægasti þátturinn í jákvæðum námsferli sérhvers nemanda. Ég held að í umhverfi þar 

sem samræming ríkir, finnist nemendum samskiptin einkennast af sanngirni og virðingu en 

það eitt getur bætt hegðun barna og jafnframt aukið ástundun þeirra og þátttöku í eigin námi. 

Sérstaklega ef reynt er að byggja upp umhverfi þar sem bæði kennari sem og nemendur hafa 

ákveðin réttindi og skyldur. 88 

Eins og áður sagði felst í góðri bekkjarstjórnun að kennarinn geti brugðist rétt við þeim 

óvæntu aðstæðum sem upp koma í bekknum. Hún felst einnig í fyrirbyggjandi aðgerðum og 

góðum undirbúningi fyrir kennslustundir. Því betur sem kennari undirbýr sig fyrir 

kennslustund og sér fyrir hvernig henni vindur fram, þeim mun líklegra er að honum takist að 

bregðast vel við þeim agavandamálum sem upp kunna að koma upp innan bekkjarins. 89 

Í bekkjarstjórnun og því að skapa námsvænt umhverfi, felst meira en aðeins þær 

tilfinningalega aðstæður sem agastjórnun kennara skapar. Í raun felst hornsteinn góðrar 

bekkjarstjórnunar í því að búa til reglur sem allir skilja og að allir viti hvernig á að 

framkvæma ákveðna hluti, eins og til dæmis að skila inn heimavinnu. Í þessum stöðluðu 

aðgerðum, eða ferlum, felst að nemendur fylgi ákveðnu ferli í vinnu sinni í skólanum. Góðir 

kennarar kenna nemendum þessa ferla þar til þeir eru orðnir að rútínu. Hinn þátturinn, 

bekkjarreglur, eru yfirleitt lýsing á þeirri hegðun sem telst ásættanleg. Rannsóknir sýna að það 

að hafa reglur í bekk er af hinu góða, að þær geti fækkað agavandamálum og aukið stolt og 

ábyrgðatilfinningu nemenda. Þegar átt er við feril má nefna sem dæmi að í kennslustofu getur 

verið borð merkt heimavinna og það vita allir nemendur að þarna á að setja heimavinnuna 

þegar henni er skilað. 90 Skýrt skilgreindar reglur og ferlar sem nemendur skilja geta komið í veg 

fyrir vandamálin áður en þau koma upp. Þess konar forvarnir eru nauðsynlegar og telja 

sérfræðingar að þær séu allt að 80% hluti af góðri bekkjarstjórnun. Persónugerð nemenda og 

umhverfi kennslustofunnar eru þeir þættir sem hafa áhrif á hvernig reglurnar eru og jafnframt þær 

aðgerðir sem gripið er til séu þær brotnar.91 

Það hvernig reglur eru orðaðar skiptir líka miklu máli. Þær eiga að vera skýrar og 

orðalag þeirra þarf að vera á jákvæðum nótum, nemendum er sagt hvað á að gera en ekki hvað 

á ekki að gera. Til dæmis er betra að segja „vinsamlega gangið“ í stað þess að reglan hljóði, 

„bannað að hlaupa“.92 
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Stefnurnar þrjár sem ég fjalla um hér að ofan tala allar um bekkjarreglur í fræðum 

sínum. Í SMT setur ákveðin nefnd reglur fyrir allan skólann og gilda þá sömu reglur fyrir alla, 

á meðan í stefnum Love and Logic, og Uppbyggingarstefnunni setja kennarar og nemendur 

reglurnar saman. Að auki eru reglurnar í Love and Logic og Uppbyggingarstefnunni orðaðar á 

annan hátt en við eigum hugsanlega að venjast. Bekkjar- og skólareglur í SMT eru miklu 

„venjulegri“ ef svo má að orði komast. Í SMT gætu nokkrar reglur hljóðað svona: „við 

göngum á göngunum“, „við þurrkum upp ef við hellum niður“, „við sitjum hjá hverjum sem 

er“, og svo framvegis, nokkurn vegin eins og jákvæðar staðhæfingar. Í Love and Logic er í 

raun bara ein regla sem gildir fyrir alla, allstaðar og hljóðar hún svona: „Þið megið gera það 

sem þið viljið svo framarlega sem það skapar ekki vandamál eða vandræði fyrir aðra.“ Á 

þessari reglu er eitt sem þarf að taka sérstaklega eftir, með því að segja aðra þá er líka átt við 

kennarann. Nemendur mega því ekki gera neitt sem skapar vandræði fyrir samnemendur sína 

né kennarann. Þegar kennarinn setur fram regluna bendir hann nemendum einnig á þessa 

staðreynd.93 Hægt er að setja upp fleiri reglur og yrðu þær þá í þessum dúr: „Ég hlusta á 

nemendur sem rétta upp hönd“, „vinsamlega sýndu mér sömu virðingu og ég sýni þér“.94  

Uppbyggingarstefnan hefur í raun engar reglur í kennslustofunni, heldur eru gildin til 

staðar, eða dygðirnar, og kennari vísar í þau ef nemandi brýtur af sér. Ef eitthvað fer úrskeiðis 

hjá nemanda spyr kennarinn: „Hvað finnst okkur mikilvægast?“ Kennarinn minnir 

nemandann á gildi sem tengist brotinu og spyr því næst, „trúir þú því líka?“ Næsta skref 

kennara er að segja, „ef þú trúir því, viltu lagfæra þetta?“ og að lokum spyr hann, „Ef þú gerir 

það, hvað segir það um þig?“95 Allar þessar spurningar eru af efstu tveimur þrepunum, 

nýmyndun og mat, í flokkunarkerfi Bloom. Svona flóknar og margræðar spurningar reyna 

virkilega á nemandann og krefjast þess að hann leiti lausna, vegi og meti vandamálið og leggi 

mat á ólík viðhorf og gildismat.96 

6.1 SMT og tenging við fræðin 

Í SMT eru reglurnar sem eru settar fyrir allan skólann kenndar, leiknar og æfðar inni í 

hverjum bekk fyrir sig. Kennari spyr jafnframt nemendur af hverju þeir haldi að þessi regla sé 

til staðar. Ein reglan gæti hljóðað svo: „við göngum um ganga skólans“, og spyr kennari þá 

nemendur af hverju þeir haldi að þessi regla sé í reglutöflunni. Það er sú aðferð sem mér 

sýnist SMT nota til að tengja rökhugsun inn í reglurnar og eflir það þroska og siðvit nemenda, 
                                                 
93 Fay og Funk 1995:108 
94 Fay 2007 
95 Gossen 2006:66 
96 Ingvar Sigurgeirsson 1996:20-23 
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þó svo þeir fái ekki að ráða neinu um reglurnar sjálfar. Eins fer kennari með nemendur og æfir 

regluna og í þessu dæmi gengi hann með nemendurna um ganga skólans. 

Reglurnar í SMT eru alltaf orðaðar þannig að lögð er áhersla á hvað á að gera, ekki hvað 

á ekki að gera eins og dæmið hér að ofan, einnig „við þurrkum upp þegar hellist niður“, við 

göngum hægramegin“, „við förum eftir fyrirmælum starfsfólks“, „við erum stundvís“ og svo 

framvegis. 

Varðandi SMT sem tæki til bekkjarstjórnunar þá skapa reglurnar mjög skýran ramma 

bæði fyrir kennara og nemendur um það til hvers er ætlast og hvaða viðurlög eru við 

agabrotum. Nemendur vinna sér inn lítil spjöld, sem á einum stað hér á Akureyri eru kallaðir 

Hrósmiðar en á öðrum Þrumur. Þessi litlu spjöld eru í raun skrifleg viðurkenning fyrir 

viðeigandi hegðun eða það að fylgja reglunum. Sérhvert spjald er merkt einstaklingi eða hóp 

sem á þá í heild sinni að mati kennara eða annars starfsmanns skólans, hrósið skilið. Þegar 

bekkurinn hefur safnað nógu mörgum „Hrósmiðum“ fær hann sem hópur, umbun sem hefur 

þá yfirleitt verið fyrirfram skilgreind af kennara eða skólastjórnendum. Ég hef sjálf séð sem 

umbun vídeo-kvöld, vöfflukaffi, fiska í fiskabúr fyrir allan bekkinn, frjálsan tíma, náttfataball 

og ýmislegt annað. Það að nota umbun og hrós í formi þeirra verðlauna sem SMT leggur upp 

með er umdeilt, en þó algengt meðal kennara, þó svo þeir aðhyllist ekki endilega SMT eða 

PMT. Sumir gagnrýna umbun og segja að það eigi að efla innri áhugahvöt barna og að umbun 

sendi þá röng skilaboð um nám og svo segja aðrir að þess konar ytri umbun skemmi þá innri 

áhugahvöt sem var til staðar. 97 Sumir rannsakendur hafa túlkað niðurstöður sínar á þann hátt 

að umbun „hindri góða frammistöðu og dragi úr sjálfstrausti“.98 

Sérstakur veikleiki varðandi ytri áhugahvöt er að umbunin veitir ekki fullnægjandi 

skýringar á því hver hvatinn til athafna var í raun og veru. Þó svo tengslin milli hvatningar og 

náms séu sterk er þetta ekki eitt og sami hluturinn. Hvatningin getur verið í formi ytri 

umbunar, eins og hrósmiða, en virknin hennar veltur algjörlega á því hverjar væntingar 

nemandans eru, trú hans og aðrar hugsanir. 99 

Ef upp koma agavandamál í skóla þar sem SMT er notað þá er til kerfi sem ætlast er til 

að kennarar setja í gang. Nemandi sem brýtur reglurnar fær nokkrar skriflegar viðvaranir á þar 

til gerðum eyðublöðum þar sem stendur nákvæmlega hvað hann gerði af sér. Ef þessi 

eyðublöð, sem eru í sumum skólum í formi rauðra miða, eru orðin ákveðið mörg þá fær 

nemandi enn strangari viðurlög. Til dæmis er hringt í foreldra hans heim eða þeir kallaðir í 

                                                 
97 Eggen og Kauchak 2004:352 
98 Gossen 2002:16 
99 Eggen og Kauchak 2004:352 
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skólann til viðræðna við kennara og deildarstjóra um agabrot nemandans. Þessar reglur, hve 

marga rauða miða nemandi þarf til að kallað sé í foreldra hans og svo framvegis er breytilegt á 

milli skóla. 

SMT er líklegt til að stuðla að eflingu siðgæðisþroska nemenda á þann hátt að margar 

þær reglur sem skólar setja yfirleitt fram í reglutöflunum eru almennar umgengnisreglur sem 

gilda í þjóðfélaginu í heild. Til dæmis halda bílstjórar sig hægra megin í umferðinni á Íslandi 

og er sá háttur einnig viðmið þegar fólk er í verslunum og úti á reiðhjóli. Það að fara sér ekki 

of hratt er líka almennt viðmið og í það er vísað með því að segja að nemendur eigi að ganga 

á göngum skólans. Svona má lengi halda áfram og það eitt að kunna þessar reglur leiðir til 

þess að nemendur læra að bera virðingu fyrir umhverfi sínu og staðháttum, meta aðstæður og 

hvað sé við hæfi hverju sinni. 

Húsnæði skólans og umhverfi hafa því áhrif á hvernig reglurnar eru og tengist það beint 

inn á félagslega hugræna kenningu Bandura um að umhverfi hafi áhrif á nemendur. Tilgangur 

reglnanna er að hafa áhrif á hegðun nemenda en jafnframt hafa þær sterk áhrif á huga þeirra. 

Með því að hafa sérstakar reglur fyrir hvert svæði innan skólans þá kemur umhverfið sterkt 

inn í þetta samband hegðunar og starfsemi hugans, og hefur þetta þrennt allt áhrif hvort á 

annað eins og Bandura leggur áherslu á. 

Með notkun á reglum í þeirri mynd sem SMT gerir þá virðist eins og það falli undir tvö 

af atriðum sjálfsstjórnarkenningar Glasser og Gossen talar um í bók sinni Uppeldi til 

ábyrgðar. Með SMT lítur út fyrir að reynt sé að stjórna nemendum með því að refsa þeim eða 

jafnvel hóta refsingu, eða með því að benda þeim á reglurnar sem eru í gildi og sýna þeim 

festu. Líklegt er að Gossen myndi benda á þetta sem stóran galla á SMT. 

6.2 Love and Logic og tenging við fræðin 

Með Love and Logic og notkun þeirrar stefnu í kennslustofunni, og við bekkjarstjórnun, er 

nemendum kennt að þeir geta bjargað sér sjálfir. Á einstakan hátt eru þeir jafnframt gerðir 

ábyrgir fyrir eigin námi. Það að gefa nemendum valkosti, að koma með uppástungur til að 

leysa þau vandamál sem þeir eiga í, til dæmis við að leysa verkefni, þá gefur maður þeim val 

en samt innan ákveðinna marka. Þannig getur kennarinn í raun stjórnað nemendum, nema 

hann auðvitað gefi þeim valkosti að koma með hugmyndir sjálfir. Fólk er yfirleitt sammála 

því að það sé kennaranna að stjórna í kennslustofunni. Nemendur vilja stjórna og til þess 

reyna þeir ýmislegt. Oftar en ekki reyna þeir að gera eitthvað sem kennarar skilgreina sem 

agavandamál. Það skapar ákveðna valdabaráttu og togstreitu. Til að vinna á þessari togstreitu 

gefa þeir nemendum valkosti valkostir og þannig fá þeir, nemendurnir, ákveðið svigrúm til að 
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stjórna. Kennarar stjórna meiru ef þeir leyfa nemendum að stjórna einhverju. Jafnframt er 

betra fyrir kennara að láta eitthvað af stjórninni af hendi á sínum eigin forsendum heldur en að 

leyfa nemendum að taka stjórnina með valdi á sínum forsendum. Vilja kennarar stjórna 

börnum eða vera í samvinnu við þau?100 

Einn af grundvöllunum í Love and Logic er að nemendur hafa leyfi til að gera mistök. 

Mistökin eru tækifæri fyrir kennarann til að kenna þeim. Það lítur líka út fyrir að þegar 

kennarar leiðbeina nemendum með þeirri spurninga og samtalstækni sem aðferðin, eða 

stefnan, kennir þá læra nemendur hlutina oft fyrir lífstíð. Með því að kenna þeim að bjarga sér 

er sjálfstraust þeirra eflt og það eitt er eitthvað sem aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 

gerir skólum að framkvæma með orðunum: „Í grunnskólum ber að efla með nemendum 

sjálfstraust og heilbrigðan metnað.“101 

Varðandi agavandamál hjá nemendum, ef nemandi brýtur af sér í eitt skipti notar 

kennarinn eins og áður sagði ákveðna spurningatækni til að fá nemandann til að hugsa. Með 

orðum sínum sýnir hann nemandanum samúð og þannig lætur hann lexíuna um mistök 

nemandans greipast í huga hans, eða nemandi fær sem sagt samviskubit. Því næst beitir 

kennari ákveðinni spurningatækni til að fá nemandann til að hugsa sjálfur og leysa úr 

vandamálinu sjálfur. Ef nemandi veit ekki hvað hann á að gera gefur kennarinn honum 

valkosti eða segir honum hvað hefur virkað hjá öðrum börnum. Ef svo alvarlegt mál kemur 

upp að kennari telur ástæðu til að nemandi fari til skólastjóra þá er hann sendur þangað. 

Skólastjórnandi sem hefur Love and Logic á færi sínu sinnir nemandanum þegar hann hefur 

tíma og hefur lokið því sem hann var að gera áður en nemandinn kom inn á skrifstofuna hans. 

Hann spjallar þá við nemandann á sínum eigin forsendum, og lætur nemandann jafnvel sitja 

einan í dálítinn tíma. Þannig gefst nemandanum bæði tækifæri til að láta sér renna reiðin, ef 

hún var til staðar, og hugsa um hvað hann hafði gert. Þegar tími gefst til að spjalla þá fær hann 

nemandann til að hugsa og í stað þess að skammast í nemandanum og tala um hvað fór 

úrskeiðis þá notar hann spurningatækni Love and Logic og lætur nemandann sjálfan um að 

finna út úr vandamálinu.102 Love and Logic leggur áherslu á að þær spurningar sem kennari 

notar til að leiðbeina nemendum á rétta braut séu af hærri þrepum þess kvarða sem tekur mið 

af flokkunarkerfi Blooms. Þetta þýðir að spurningarnar eigi, eins og í Uppbyggingarstefnunni, 

að fá nemendur til að meta ólík viðhorf til málefna og fá nemendur til að koma með sínar 

                                                 
100 Fay og Funk 1995:139, 142-143, 200-203 
101 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:8 
102 Fay og Funk 1995:3-7 
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eigin lausnir og hugmyndir á vandamálum.103 Siðgæðisþroski nemenda er efldur með því að 

þeir vinna sjálfir úr sínum vandamálum og þannig læra þeir rökhugsun, hvernig er ætlast til að 

þeir hegði sér og almenna skynsemi. 

Hægt er að yfirfæra aðferðir Love and Logic yfir á kenningar Bandura þar sem í 

stefnunni hefur umhverfið áhrif á hegðun nemenda sem hefur síðan áhrif á starfsemi hugans. 

Hlutverk kennarans í stefnunni er fyrst og fremst að ýta undir og efla þau áhrif sem starfsemi 

hugans hefur á hegðun nemenda en í raun er kennarinn líka hluti af umhverfi nemenda. Hann 

eflir þau áhrif sem hegðun nemanda hefur með samtalstækninni sem einkennir stefnuna. 

Í kenningum William Glasser er eins og áður segir talað um fimm aðferðir sem fólk 

notar til að stjórna öðrum. Love and Logic notar líklega ekki beint þá aðferð að vekja 

sektarkennd hjá nemandanum heldur vekur hún frekar upp samviskubit hjá honum og vilja til 

að bæta fyrir gjörðir sínar. Jafnframt er nemandinn hvattur til að hugsa um lífsgildi sín og 

hverjar þarfir hans eru. Spurningatæknin er notuð til að hjálpa honum að leita lausna á 

vandamálinu, finna lausn sem hann getur hrint í framkvæmd. 

Líklegt er að Diane Gossen telji Love and Logic aðferðina vera dæmi um aðferð þar 

sem ytri hvatningu er beitt. Vissulega er samtalstækni beitt til að fá nemendur til að hugsa en 

það sem í raun fær þá til að bæta fyrir gjörðir sínar er þeirra eigin hugsun og samviskubit. 

Þannig er það innri hvatning sem spilar mestan þátt í því „bataferli“ sem fer fram. 

Talsmönnum Love and Logic finnst allt í lagi að strá í raun smá salti í sárin en uppbygging 

nemandans þar sem hann finnur eigin lausn á vandamálinu, með aðstoð kennarans, byrjar 

strax. Saltið er ekki lengi í sárinu. 

6.3 Uppbyggingarstefnan og tenging við fræðin 

Eins og Love and Logic byggist Uppbyggingarstefnan á samtalstækni, tækni sem kennarar og 

starfsmenn skóla þurfa að tileinka sér ætli allur skólinn að taka upp stefnuna. Ef einstaklingur 

vinnur á vinnustað þar sem allir stefna markvisst að því að byggja sig upp og að hjálpa öðrum 

að gera slíkt hið sama þá hlýtur vinnustaðurinn sjálfur að byggjast upp. Þetta á við um 

skólasamfélag þar sem kennarar og starfsfólk hjálpar nemendum að byggja sig upp. Góður 

kennari hlýtur að íhuga það sem hann er að kenna og því er hægt að draga þá ályktun að 

kennarinn íhugi sín eigin grundvallargildi í lífinu og byggir því sjálfan sig upp að auki. Þannig 

byggist allt skólasamfélagið upp. 

                                                 
103 Ingvar Sigurgeirsson 1996:21-23 
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Svipað og í Love and Logic stefnunni, þá beitir kennari sem stundar uppbyggingu 

ákveðinni samtalstækni sem í tilfelli Uppbyggingarstefnunnar er ætlað að byggja upp 

jafnvægi og sjálfstraust hjá nemandanum. Stefnurnar eru í raun um margt líkar. Eitt af því sem 

er þó ólíkt er að á meðan kennari sem fylgir stefnu Love and Logic byrjar samtalið við 

nemandann með því að sýna honum samúð þá byrjar sá sem fylgir Uppbyggingarstefnunni á 

því að hughreysta hann. Í báðum tilfellum er nemandanum leyfilegt að mistakast því báðar 

stefnurnar trúa því að af mistökum læri maður. Nemandi í skóla sem stundar uppbyggingu er 

líklegur til að þróa siðgæðisþroska sinn þar sem allir fullorðnir í umhverfinu eru samtaka í því 

að byggja nemandann upp á jákvæðan hátt. 

Í stað þess að finna þörfina sem liggur að baki vandamálinu, eins og uppbygging vill 

gera þá lætur kennari sem notar Love and Logic nemandann vita að vandamálið sé hans, að 

hann geti ekki fært þetta upp á einhvern annan. Þetta er gert með því að nemandinn er spurður 

hvað hann geti gert í málinu. Til að finna þörfina spyr kennarinn sem leggur stund á 

uppbyggingu, nemandann hver hann haldi að þörfin hafi verið eða segir við hann „þú gerðir 

þetta ekki að ástæðulausu“ og fær hann á þann hátt til að gefa sér upp ástæðuna. 

Kennari sem notar uppbyggingu spyr nemandann hvort þessi aðgerð samræmist 

lífsgildum hans. Lífsgildin eru rifjuð upp og nemandi spurður hvort þetta sé í samræmi við þá 

manneskju sem hann vill vera. Kennari sem aðhyllist Love and Logic byggir nemanda sinn 

upp með því að vera með honum í öllu hugsanaferlinu og láta hann sjálfan um að íhuga orsök 

og afleiðingu af gjörðum sínum. Það eina sem kennari gerir er að spyrja spurninga sem koma 

nemandanum af stað í ferlinu og hugsanlega koma með hugmyndir fyrir nemandann af því 

sem hann getur gert í málinu, ef nemandinn fær engar hugmyndir sjálfur. 

Kenningar Bandura eiga við Uppbyggingarstefnuna á svipaðan hátt og þær eiga við 

Love and Logic. Umhverfið, sem kennarinn er hluti af, hefur áhrif á hegðun nemanda. 

Hegðunin hefur síðan áhrif á starfsemi hugans. Hlutverk kennarans er þá í þessu tilfelli að 

hjálpa nemendum að læra af mistökum sínum og efla sjálfstraust sitt með samtalstækninni 

sem einkennir Uppbyggingarstefnuna. Þar sem kennarinn er hluti af umhverfi nemandans þá 

hefur hann líka áhrif á hugann. 

Uppbyggingarstefnan setur það skýrt fram hvaða aðferð til stjórnunar hún notar og telur 

að Uppbyggingarstjórnun sé eina ásættanlega aðferðin. Þar séu nemendur eru vaktir til 

umhugsunar um lífsgildi sín og þarfir. Því næst leita þeir lausna, oft með aðstoð kennara, svo 

hægt sé að mæta hvoru tveggja.104 Eins og áður hefur komið fram má telja að þetta sé líka sú 

                                                 
104 Gossen 2006:52; Gossen 2002:63 
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aðferð sem Love and Logic stefnan notar til stjórnunar á nemendum, þó svo að þeir noti aðra 

aðferð með. 

Að mati þeirra sem leggja stund á uppbyggingu þykir augljóst að Uppbyggingarstefnan 

noti eingöngu innri hvatningu fyrir nemendur sína. Það er eitt af grundvallaratriðum 

stefnunnar, að allt skuli stefna að því að bygga upp sjálfstraust og sjálfsöryggi nemandans og 

þannig hans eigin innri hvatningu. Reyndar fordæmir uppbygging nánast hvers konar umbun 

eða refsingu á þeirri forsendu að það sé ein af þeim aðferðum sem fólk notar til að stjórna 

öðrum, að veita fortölur eða bjóða gylliboð.105 Hrós er jafnvel talið vera umbun og því er það 

ekki ásættanlegt. Þegar maður hrósar öðrum þá telur uppbygging að maður sé að leggja mat á 

gjörðir hans og að við höfum í raun engan rétt til að meta hegðun annarra. Með því að hrósa 

sé sá sem gefur hrósið að setja sig á háan stall gagnvart náunga sínum og þar af leiðandi hafi 

hann skapað ójafnvægi í sambandi þessara tveggja einstaklinga.106 

  

                                                 
105 Gossen 2002:70 
106 Gossen 2002:24 
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7 Lokaorð 

Hér að ofan hef ég tekið saman yfirlit um einkenni þriggja stefna sem skólar, og í tveimur 

tilfellum einstaka kennarar, geta tekið upp til að bæta hjá sér bekkjarstjórnun og notað til að 

halda utan um þau vandamál sem upp kunna að koma. Stefnurnar SMT, Love and Logic og 

Uppbyggingarstefnan, eru líkar og ólíkar, eiga sumt sameiginlegt og annað ekki. Það helsta 

sem ég sé að þær eigi sameiginlegt er að þær vilja allar orða hlutina á jákvæðan hátt, orðið 

„ekki“ er til dæmis varla til í þeim orðaforða sem þær nota. 

Að auki fjallaði ég aðeins um nokkur atriði sem tengjast stefnunum eins og 

siðgæðisþroska og kennismiði í kring um hann, tengslin við skólaþróun og bekkjarstjórnun,  

innri og ytri hvatningu og svo kenningar Glasser um hvernig hver stefna reynir að stýra 

nemendum í rétta átt. 

Eins og ég hef áður sagt þá er þetta yfirlit á engan hátt tæmandi. Þær hliðar sem hefði 

verið hægt að skoða á stefnunum eru miklu fleiri en þær sem ég hef fjallað um hér. Út frá 

aðalnámskrá grunnskóla fjallaði ég aðallega um siðgæðisþroska en einnig er fjallað um siðvit 

í aðalnámskránni. Umfjöllun um siðvit flokkast undir heimsspeki en vel hefði verið mögulegt 

að fjalla um stefnurnar út frá því fræðisviði. Þar sem sú umfjöllun er efni í aðra eins ritgerð þá 

sleppti ég því að fjalla um efnið á þann hátt. Annað dæmi um viðamikið efni sem stefnurnar 

koma allar inn á er lífsleikni og fjallaði ég aðeins um þann þátt í tengslum við 

skapgerðarmótun. Á þessu sést að vegna eðlis stefnanna og hve víðtækt efnið er þá hefur mér 

aðeins tekist að taka á nokkrum punktum sem ég taldi nýtast kennurum, sem og 

skólastjórnendum, val á stefnum. Þegar öllu er á botninn er hvolft veltur allt á því hvaða gildi 

skólar standa fyrir eða vilja viðhafa í samfélagi sínu hvaða stefnu þeir ákveða að taka í 

skólaþróun sinni. 

 Stefna SMT og Uppbyggingarstefnan eru báðar búnar að ná ágætis fótfestu hér á landi 

en Love and Logic hefur eins og áður sagði rétt aðeins drepið fæti sínum á íslenska grundu. 

Ég veit um skólastjórnendur sem hafa heillast af stefnunni en hurfu frá skólastjórn áður en 

varð af innleiðingu hennar í skólann. Þeim skóla sem tekur upp Love and Logic bíður því 

brautryðjenda starf. 

Hugsanlegt er að það heilli meira að taka upp stefnu sem hefur náð að festa rætur heldur 

en að taka upp nýja stefnu eins og Love and Logic. Þess má þó geta að til að auðvelda ferlið 

hafa höfundar, eins og áður sagði, sett saman ítarlegt efni fyrir þá skóla sem vilja taka 

stefnuna upp og er hægt að nálgast það efni í gegnum heimasíðu þeirra: 

www.loveandlogic.com. 
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Í fyrra námi mínu lagði kennari minn mikla áherslu á brjóstvitið, að við ættum að nota 

það. Brjóstvit, sem er annað nafn á því sem oft telst vera almenn heilbrigð skynsemi, tel ég 

vera tengt siðviti því það er siðvit okkar sem segir til hvernig við eigum að hegða okkur. Að 

mínu mati er hægt að þroska og þróa þetta brjóstvit en hugsanlega á það líka skylt við 

tilfinningagreind einstaklings. Kennari sem tekur upp einhverja stefnu í kennslu sinni, hvort 

sem það er í samvinnu við skólayfirvöld eða ekki, stillir sig inn á ákveðna hegðun og talsmáta 

gagnvart nemendum í kennslustund. Brjóstvit hans stillist inn á stefnuna. Ákvarðanir sem 

kennari tekur í kennslustund eru fjölmargar og margar hverjar þarf hann að taka samstundis. 

Þá er gott að hafa brjóstvitið í lagi og vera búinn að stilla sig í ákveðna átt, hugsanlega með 

einhverja ákveðna stefnu í huga sem studd er af fræðilegu rannsóknastarfi. 

Ásamt því að hjálpa skólum við val á stefnum vona ég að ritgerð þessi geti stuðlað að 

því að opna augu kennara fyrir því hvað er hægt að gera hlutina á marga vegu inni í bekk, 

hvernig er hægt að beita samtalstækni við nemendur til að ná fram betri árangri í námi og líka 

til að fá þá til að taka ábyrgð á eigin námi og lífi. 

Að skrifa ritgerðina var mjög skemmtilegt og ég lærði mikið. Ég vona að hún komi að 

gagni fyrir skólastjórnendur sem og kennara, þegar taka skal ákvarðanir um hvaða stefnu þeir 

vilja taka varðandi agamál innan síns skóla eða kennslustofu. 

 

Hér að lokum eru hugleiðingar sem ég setti saman um persónugervingu skóla. 

Að tala um skóla sem persónu er eitthvað sem hefur einkennt íslensku undanfarin ár, 

bæði í ræðu og riti. Skólinn þarf að gera þetta og skólinn þarf að gera hitt. Þegar skóli er 

persónugerður á þennan hátt í íslensku stingur það mig dálítið í þann hluta af mér sem vill tala 

góða og fallega íslensku. Notkun orðsins skóli á þennan hátt er orðin samfélaginu töm. 

Hugsanlega er þetta hluti af fagorðaforða skóla landsins (sjá, ég skrifaði skóla landsins en 

ekki starfsmanna skóla landsins) og aðeins notað á vettvangi menntamála, ég er ekki viss en 

það er verðugt athugunarefni. 

Í þessari ritgerð hef ég notað þetta hugtak á þann hátt sem að ofan greinir. Ég notaði 

orðið skóli fyrir alla starfsmenn grunnskóla, umsjónarkennara, aðra kennara og 

skólastjórnendur, sem og aðra starfsmenn innan grunnskólanna. 
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