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Ágrip 
 

Þessi ritgerð fjallar um atferlismótunaraðferð sem kallast Uppeldi til ábyrgðar – 

uppbygging sjálfsaga. Með aðferðinni er lögð áhersla á að hver og einn einstaklingur 

geti einungis stjórnað sjálfum sér en ekki öðrum. Ritgerðin er lokaverkefni til BE.d 

prófs við Kennaraháskóla Íslands. Auk aðferðarinnar verður fjallað um rannsókn um 

hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur ásamt því að fjallað verður um það sem 

Aðalnámskrá segir um atferlismótun, samskipti heimila og skóla og forvarnarstarf 

sem tengist grunnskólum almennt. Markmiðið með  ritgerðinni er að fræðast um 

aðferðina Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga, hvernig hún virkar og hvernig 

henni er beitt.   

 

Unnið var út frá bókum, greinum og vefsíðum og voru helstu niðurstöður 

ritgerðarinnar varðandi atferlismótunaraðferðir þær að til eru margar slíkar aðferðir. 

Þó virðist sem einungis fáum útvöldum sé beitt í skólum landsins. Mörg atriði virðast 

skipta máli og stuðla að árangursríku skólastarfi eins og samstarf heimilis og skóla, 

forvarnarstarf og jákvætt umhverfi.   
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Formáli 
 
Tildrög þess að ég valdi að fjalla um aðferðina Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging 

sjálfsaga sem viðfangsefni lokaverkefnis míns var að ég kynntist einni 

atferlismótunaraðferð þegar ég var í vettvangsnámi. Ég hafði ekki áður kynnst slíkum 

aðferðum og var mjög hrifin af því sem aðferðin felur í sér. Þegar ég fór að skoða 

betur fleiri aðferðir þá kynntist ég Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga sem 

ég þekkti ekki áður. Fannst mér hún strax mjög áhugaverð. Ég hafði sótt námskeið í 

Kennaraháskólanum sem fjallaði um aga, stjórnun og samskipti í bekkjarkennslu og er 

mjög áhugasöm um það efni. Þar af leiðandi beindist áhugi minn að því að fræðast 

frekar um aðferðir sem notaðar eru við agastjórnun til þess að geta notast við slíkar 

aðferðir í framtíðinni. Ég byrjaði ferlið á að leita upplýsinga um aðferðina Uppeldi til 

ábyrgðar. Ég vil að lokum þakka leiðsögukennara mínum, Jóhönnu Karlsdóttur, fyrir 

góðar ábendingar, skjót viðbrögð og sveigjanleika. 
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1. Inngangur 
Ritgerðin Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga er unnin sem lokaverkefni til 

B.Ed prófs í Kennaraháskóla Íslands á vormánuðum ársins 2008. Ritgerðin fjallar um 

hugmyndafræði aðferðarinnar Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga.   

 

Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga er aðferð sem hefur það markmið að ýta 

undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga. Hún þjálfar börn og unglinga í 

að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á þörfum sínum. Aðferðin á að kenna 

sjálfstjórn og sjálfsaga og styrkja einstaklinga í því að læra af mistökum sínum. Hún 

er einnig ætluð til þess að styðja starfmenn skóla í því að móta sér skýra stefnu í 

samskipta- og agamálum. Hún hefur áhrif á marga þætti innan skólans eins og 

kennsluhætti, stjórnunarhætti, áherslur í lífsleiknikennslu og meðferð á agamálum. 

Auk þessarar aðferðarinnar Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga verða 

skoðaðar tvær aðrar atferlismótunaraðferðir ásamt öðrum þáttum sem tengjast 

grunnskólum. 

 

Upphafsmaður þessarar aðferðar er hin kanadíska Diane Gossen en hún hefur aðsetur 

í Kanada en hefur unnið með kennurum víðsvegar um heiminn. Hugmynd hennar 

byggir bæði á traustum vísindalegum kenningum um eðli mannlegrar hegðunar og 

einnig á hinum ýmsu rannsóknum á þeim. Diane hefur þróað aðferðir sínar út frá 

nokkrum aðilum eins og Dr. William Glasser, Eric Jensen, Alfie Kohn og að lokum út 

frá rannsóknum á gömlum aðferðum frumbyggja Ameríku um barnauppeldi og 

enduruppeldi brotamanna. 

 

Á skólaárinu 2005-2006 gerðu Dr. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 

rannsókn á hegðunarvandamálum í grunnskólum Reykjavíkur og sýndu niðurstöður 

að mjög misjafnt er milli skóla hvernig hegðunarvandi er og hversu mikill hann er. Í 

rannsókninni er fjallað um hegðunarvandkvæði eftir aldri og kyni.   

 

Í ritgerðinni verður kynnt hvað aðferðin Uppeldi til ábyrgðar hefur upp á að bjóða og 

skiptist meginmál hennar í tíu kafla. Kaflarnir fjalla um eftirfarandi: 
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Fyrsti kaflinn fjallar um aðferðina Uppeldi til ábyrgðar, hver hún er, hverjir eru 

frumkvöðlar hennar og á hvaða kenningum hún byggðir. 

 

Annar kafli fjallar um hegðun nemenda. Þar er fjallað um arfleifð refsinga, umbunar 

og þess að efla innri áhuga. Einnig er fjallað um af hverju umbun á ekki rétt á sér 

samkvæmt aðferð Uppeldis til ábyrgðar. 

 

Í þriðji kafla segir frá gæðaskólanum og sjálfsuppbyggingu. Gæðaskólinn hefur það 

markmið að breyta kerfi skólanna þannig að það uppfylli bæði þarfir nemenda og 

kennara. Einnig er fjallað um uppbyggingu og sjálfsaga. 

 

Fjórði kafli er um ólíkar leiðir við agastjórnun en aðferðirnar sem um er rætt eru 

refsing, að vekja sektarkennd, að beita fortölum og gylliboðum, reglufesta og 

uppbyggingarstjórnun. 

 

Kafli fimm fjallar um uppbyggingarhornið en það er rammi sem byggir á þremur 

mikilvægum hugmyndum.  

 

Sjötti kafli erum innleiðingarferli aðferðarinnar Uppeldi til ábyrgðar. Þar er farið yfir 

þá þætti sem hafa ber í huga þegar aðferðin er notuð.   

 

Sjöundi kafli fjallar um vinnu með nemendum, hlutverkaskipan og gerð 

bekkjarsáttmála. 

 

Áttundi kaflinn hefur að geyma upplýsingar um skóla sem starfa eftir aðferðinni 

Uppeldi til ábyrgðar. 

 

Níundi kafli fjallar um rannsóknina Gullkista við enda regnbogans en sú rannsókn var 

gerð á hegðunarvanda í öllum grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005-2006. Fjallað 

er um helstu niðurstöður, hegðunarvandkvæði eftir kyni og aldursstigi, hver þróun 

hegðunarvandkvæða hefur verið, um jákvæðan skólabrag og mikilvægi samskiptis 

heimilis og skóla.   
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Tíundi kafli ritgerðarinnar, og jafnframt sá síðasti, á undan samantekt á efni 

lokaverkefnisins og lokaorða, fjallar um grunnskóla almennt og atferlismótun, ásamt 

því hvað grunnskólalögin segja um hana. Þar er fjallað um aðrar 

atferlismótunaraðferðir eins og SMT-skólafærni og Olweusarverkefnið auk annarra 

forvarna. 

 

Aðferðinni Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga kynntist ég þegar ég var að 

kynna mér efni um atferlismótunaraðferðir. Aðferðin fannst mér strax mjög áhugaverð 

því hún byggir á leiðum sem eru skilvirkar og skýrar fyrir notendur, bæði nemendur 

og starfsfólk skóla. Í leit minni sá ég einnig að mjög margir skólar og leikskólar notast 

við þessa aðferð og því fannst mér áhugavert að kynna mér innihald hennar nánar. 

 

Ritgerðin er fyrst og fremst heimildaritgerð og eru helstu heimildirnar bækur eftir 

frumkvöðul stefnunnar, Diane Gossen, sem þýddar hafa verið á íslensku af Magna 

Hjálmarssyni, en hann kynnti þessa hugmyndafræði fyrst hér á landi árið 1999.  

Magni hefur starfað við  þýðingar, bókaútgáfu, námsefnisgerð og ráðgjöf í tengslum 

við hugmyndafræðina. Aðrar heimildir eru greinar um aðferðina og netsíður skóla 

sem m.a. notast við aðferð Uppeldis til ábyrgðar, rannsóknin Gullkista við enda 

regnbogans, Aðalnámskrá grunnskóla auk nokkurra annarra heimilda sem flestar eru 

netheimildir eða greinar sem birtar eru á netinu. 

 

Markmiðið með ritgerðinni er að leyfa lesendum að fræðast um aðferð Uppeldis til 

ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga, hvernig aðferðin virkar og hvernig hún er í 

framkvæmd. Einnig er markmið að kynna stuttlega rannsóknina Gullkista við enda 

regnbogans, sem fjallar um hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur, og að 

kynnast tveimur öðrum atferlismótunaraðferðum. Ritgerðin á að fræða kennara, 

kennaranema, foreldra, starfsmenn skóla og alla þá sem áhuga hafa á uppeldi og 

jákvæðum aðferðum því tengdu. 
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2.0  Hvað er uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga? 
Aðferðin Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga kennir börnum og unglingum 

að beita sjálfsaga í samskiptum við aðra. Aðferðin hefur verið þróuð með því að 

kenna sjálfstjórn í skólum út frá aðferð Dr. William Glasser sem nefnist 

samtalsmeðferð (Reality Therapy). Uppeldi til ábyrgðar, eflir tilfinningaþroska, 

félagsfærni og siðvitund þar sem lífsgildi eru tekin fyrir og nemendur velja sér sín 

eigin gildi, skilgreina þýðingu þeirra og hafa þau að leiðarljósi í samskiptum sínum 

(Gossen, 1996/2002).    

 

Með aðferðinni læra nemendur: 

• Að bera ábyrgð á eigin mistökum. 

• Að bera ábyrgð á eigin námi. 

• Leiðir til að hafa stjórn á eigin hegðun. 

• Hvernig þeir geta leiðrétt mistök og bætt fyrir þau. 

• Aðferðir við lausn ágreiningsefna. 

• Að sinna þörfum sínum af ábyrgð gagnvart sjálfum sér og öðrum. 

• Að mynda tengsl við aðra. 

• Að setja sér markmið, gera uppbyggingaráætlanir og stunda sjálfsrannsókn. 

• Að rækta og efla innri áhuga sinn. 

• Að verða þeir sjálfir, þær manneskjur sem þeir vilja vera. 

• Að gera bekkjarsáttmála (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Hugmyndafræðin á bak við aðferð uppbyggingar sjálfsaga byggir á því að 

einstaklingurinn geti tekið sjálfstæðar, siðferðislegar ákvarðanir varðandi sína eigin 

hegðun þegar hann er laus við skammir, hótanir eða sektarkennd og fái þar með 

tækifæri til að meta lífsgildi sín og sannfæringu (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

2.1.  Frumkvöðlar 

Frumkvöðull aðferðarinnar Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga er hin 

kanadíska Diane Gossen. Hún hefur unnið með kennurum víða um heim í yfir tuttugu 

ár við að þróa hagnýtar leiðir í agamálum fyrir skóla. Tilgangurinn með starfi hennar 

er að skapa samheldinn og umhyggjusaman skólabrag. Aðferðirnar miðast við skóla 

en hægt er að notast við þær á vinnustöðum með lítilvægum breytingum. Allir þeir 
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sem vinna með börnum og unglingum geta lært að nýta sér þessar hugmyndir og 

aðferðir, þar með taldir foreldrar (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Kenningar Diane Gossen byggja m.a. á traustum vísindalegum kenningum um eðli 

mannlegrar hegðunar og ýmsum rannsóknum á þeim. Hún hefur þróað aðferðir sínar 

út frá hugmyndum Dr. William Glasser um gæðaskólann (Quality School) og 

sjálfsstjórnunarkenningu hans (Control Theory). Diane lærði hjá Glasser og starfaði á 

stofnun hans í fjölda ára (Magni Hjálmarsson, 2007). Samkvæmt sjálfstjórnarkenning 

Glassers (1) stjórnumst við að innri hvöt, (2) getum við aðeins stjórnað okkur sjálfum, 

en ekki öðrum, (3) líta engir tveir einstaklingar raunveruleikann sömu augum, (4) 

hindrar umbunarkerfi fólk í að njóta nauðsynlegs frelsis, (5) fáum við tækifæri til að 

læra, þegar okkur verður eitthvað á og við gerum mistök og að lokum (6) hefur öll 

hegðun tilgang og ,,slæma hegðun” veljum við til að forðast enn verri kost (María Eir 

Magnúsdóttir, 2006).   

 

Diane byggir einnig kenningar sínar um agastjórnun í skólum á kenningum Glasser 

um mannlega hegðun og eðli hennar. Dr. William Glasser er geðlæknir sem 

uppgötvaði samtalsmeðferðina sem hann kallar Reality Therapy þegar hann var að 

hjálpa nemendum sínum en sú aðferð gengur út frá þremur grundvallarhugmyndum 

(Magni Hjálmarsson, 2007). Þessar hugmyndir eru: (1) við erum alltaf að gera okkar 

besta, (2) öll hegðun hefur tilgang og að lokum (3) við eigum hvert okkar óskaveröld 

um hver við viljum vera. Þegar þessi lífsgildi stýra hegðun okkar erum við sátt (María 

Eir Magnúsdóttir, 2006). Hann ákvað að snúa sér að skólakerfinu þegar hann sá 

hversu árangursrík meðferðin var. Glasser telur að orsök vanlíðunar og slæmrar 

hegðunar stafi af því að einstaklingurinn nái ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á 

jákvæðan hátt. Fólk sé alltaf að leitast við að uppfylla grunnþarfir sínar á einhvern hátt 

og sú viðleitni er kölluð hegðun. Glasser leggur einnig áherslu á að stjórnunaraðferðir 

sem byggja á ytri stjórnun séu óskilvirkar þegar þær eru notaðar til að stjórna fólki. 

Ástæðan er sú að aðferðirnar byggja á þvingun sem verður til þess að nemandi verður 

andstæðingur stjórnandans (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Diane Gossen byggir kenningar sínar líka á rannsóknum um heilastarfsemi og styðst 

þar við hugmyndir Eric Jensens sem fjalla um mælanleg neikvæð áhrif ógnunar á 

námsgetu. Aðferðir Gossen við agastjórnun í skólum byggja einnig á rannsóknum 
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Jensens en þar á aðaláherslan að vera aðlögun skólans að þörfum nemenda til náms.  

Jensens telur skólana hafa misnotað aðlögunarhæfni nemenda og þarf að útrýma 

þessum gömlu hugmyndum og skipta um kenniviðmið (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

 Að lokum byggir Gossen á rannsóknum á gömlum aðferðum frumbyggja Ameríku 

við barnauppeldi og enduruppeldi brotamanna (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

Þau kenniviðmið sem Diane Gossen byggir á eru önnur en þau sem tengjast 

atferlisfræði um sýnileg tengsl áreitis og viðbragðs en það er nauðsynlegt að átta sig á 

muninum á þessu áður en aðferðir Gossen eru prófaðar. Gossen er ekki hlynnt  

áherslum atferlissinna sem telja að stjórna eigi með umbunum. Hún telur þó 

nauðsynlegt að bæði kennarar og uppalendur þekki þessar kenningar. Bæði Diane 

Gossen og Dr. William Glasser telja að aðferðir ytri stjórnunar ýti undir skólaleiða og 

áhugaleysi bæði nemenda og starfsmanna. Diane Gossen er þó ekki alfarið á móti ytri 

stýringu atferlissinna heldur beitir hún henni á annan hátt og hefur til vara ef tilraun til 

uppbyggingar bregst (Magni Hjálmarsson, 2007). 

 

3.0.  Hegðun nemenda 
Túlka má skilning á eigin hegðun mannsins og hvað veldur henni með því að skoða 

hvaða spurningar hann spyr sig áður en hann framkvæmir, t.d. ,,Hvað gerist ef ég geri 

það ekki?”, þá er einstaklingurinn upptekinn af því að reyna að forðast óþægindi sem 

gætu fylgt í kjölfarið ef vissum þörfum er ógnað, líkamlegum eða andlegum. Ef 

einstaklingar spyrja sig ,,Hvað fæ ég í staðinn ef ég geri það?” þá eru þeir að reyna að 

þóknast öðrum eða fá verðlaun. Ef þeir spyrja sig spurninga eins og ,,Hver er ég 

orðinn, ef ég geri það?” eru þeir að hugsa um sjálfsvirðinguna og að haga sér í 

samræmi við hana (Gossen, 1996/2002). James Q Wilson flokkar ástæður hegðunar í 

þrjá flokka eða þrjú stig í bók sinni Siðvitið en þeir flokkar eru (vitnað í Gossen, 

1996/2002): 

 

1. Að forðast óþægindi (refsing, sektarkennd, viðurlög). 

2. Að fá virðingu annarra (vinátta, umbun). 

3. Að öðlast sjálfsvirðingu (uppbygging, uppreisn æru) (Gossen, 1996/2002). 
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3.1.  Arfleifð refsinga og umbunar 

Halda þarf þeim einstaklingum sem eiga von á refsingu í vissum ótta til að ná árangi 

með þá. Þeir hegða sér vel til að komast hjá óþægindum. Skólar notuðust áður fyrr við 

þessa aðferð að miklu leyti þegar notast var við líkamlegar refsingar en sem betur fer 

er það bannað í dag samkvæmt lögum í allflestum ríkjum. Nú til dags beita skólar oft 

á tíðum einhvers konar refsingum fyrir agabrot eins og að takmarka frelsi, afnema 

forréttindi eða lækka einkunn fyrir hegðun. Hins vegar virðast refsingar að þessu tagi 

oft á tíðum ekki ná tilætluðum árangri, þ.e. að bæta hegðun. Segja má að það sem fæst 

með notkun refsingar sé ótti, gremja, reiði, hefnigirni og tregða til að samþykkja 

(Gossen, 1996/2002). 

 

,,Gerðu þetta til að fá hitt” er algeng aðferð sem fólk notar til að stjórna hegðun 

annarra með því að veita umbun fyrir ákveðið verk. Við vitum hvernig það er með 

börnin okkar. Það hefur áhrif á þau hvað okkur finnst um gjörðir þeirra, hvort sem það 

er til að koma í veg fyrir eða ýta undir ákveðna hegðun. En er rétt að nota þá aðferð að 

þau þurfi að gera eitthvað ákveðið til að fá annað? Alfie Kohn talar í bók sinni 

,,Refsað með umbun” (Punished by Rewards) um fimm ástæður fyrir því að nota ekki 

umbun (vitnað til í Gossen, 1996/2002). Ástæðurnar eru þessar: 

 

1. Það hindrar góða frammistöðu og dregur úr sjálfstausti.   

2. Umbun felur í sér refsingu. 

3. Það hefur neikvæð áhrif á samskipti. 

4. Það mistekst að draga fram ástæður vandans. 

5. Það eyðir innri áhuga til langframa (Gossen, 1996/2002). 

 

Lawrence Kohlberg, prófessor við Harvard-háskólann, hefur rannsakað þróun 

siðgæðisþroska (vitnað í Gossen, 1996/2002). Hann skiptir siðferðisþroska í sex stig 

og eru þau eftirfarandi: 

 

1. Að forðast refsingu.  Barnið reynir að forðast það að vera refsað. 

2. Hegðun byggist á því að fullnægja eigin þröfum og einnig stundum þörfum 

annarra ef það kemur sér vel. 

3. Góður dengur eða góð stúlka, hegðun til að geðjast öðrum. 
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4. Ég hegða mér til að halda samfélagslegri röð og reglu en ekki til að forðast 

refsingu. 

5. Rétt breytni byggist á þörfum fjöldans. Ef ójafnréttis verður vart er lögum 

breytt. 

6. Sjálfvaldar siðrænar grundvallarreglur.  Réttlæti verður að ná til allra.  

Skynsamlegar grundvallarreglur stjórna hugsun minni og gerðum. Til dæmis 

að koma fram við aðra eins og maður vill að þeir komi fram við sig, án tillits 

til þess hvort maður græði eitthvað á því (vitnað í Gossen, 1996/2002). 

 

3.2.  Af hverju á umbun ekki rétt á sér samkvæmt aðferð uppeldis til ábyrgðar? 

Langtímaáhrif geta verið þau sömu hvort sem talað er um verðlaun, umbun eða 

refsingu þó svo að refsing sé meira niðurlægjandi. Uppbygging kennir börnum að 

hegða sér eins og þau telja réttast. En bæði með umbun og refsingu er börnum kennt 

að hlýða með því að halda þeim í ótta eða verðlauna þau fyrir eitthvað sem aðrir telja 

að þau hafi gert vel. Börn hugsa ekki um afleiðingu gjörða sinna ef þau eru háð því að 

fá ytri styrk eða stýringu. Markmið uppbyggingar er að barn læri að hugsa: ,,Hvernig 

maður er ég orðinn, ef ég geri þetta?” (Gossen, 1996/2002). 

 

4.0.  Gæðaskólinn 
Á tuttugustu öldinni átti tengslakenningin um áreiti og viðbragð upp á pallborðið. 

Samkvæmt henni getum við hvatt aðra áfram með ytri áreitum með því að nota 

hótanir og mútur. Þessi aðferð skilaði ekki góðum árangri þar sem nemendur lærðu að 

fela tilfinningar sínar og mistök (Gossen, 1996/2002). Markmið gæðaskólans er, 

samkvæmt kennismið aðferðarinnar Dr. Glasser, að breyta kerfi skólanna þannig að 

það uppfylli bæði þarfir nemenda og kennara. Í slíku kerfi eru nemendur og kennarar 

tilbúnir til að meta eigin hegðun og meta sjálfir hve áhrifarík hún er (Gossen, 

1996/2002). 

 

Nú til dags eru samræður mun mikilvægari en hlýðni og er lausn á vandanum mun 

áhrifaríkari en afsökunarbeiðni. Sú vinna sem er unnin í ótta getur aldrei orðið 

gæðavinna. Þegar unnið er að því í skólum að byggja á að skapa skilyrði fyrir því að 

leysa vanda og byggja sig upp, þarf að nota aðra bekkjarstjórnun en þá sem áður var 

beitt og olli nemendum óþægindum (Gossen, 1996/2002).   
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4.1.  Uppbygging 

Hvað er uppbygging? Hér er átt við sjálfsuppbyggingu gerandans eða að gerandinn 

nái aftur jafnvægi og sjálfstrausti. Með því er átt við að sá sem brýtur af sér, gerir þau 

mistök að brjóta af sér og byggir sig upp til að verða aftur sá sem hann vill verða 

(Gossen, 1996/2002). 

 

Uppbygging er samtalstækni, sem hjálpar fólki að stjórna sér sjálft, beita sjálfsaga og 

sjálfslækningu. Tilgangurinn með uppbyggingu er að maðurinn sé sá sem hann vill 

vera en ekki að fá einhvern til að hegða sér vel með því að gera það eftirsóknarvert að 

geðjast öðrum. Sjálfstjórnarkenningin eða Control Theory eins og hún heitir, segir að 

við stjórnumst að eigin vilja sem þýðir að við veljum það að hegða okkur samkvæmt 

þeirri mynd sem við höfum af okkur sjálfum. Samtalsmeðferð Glassers eða Reality 

Therapy, kennir okkur að hver og einn hefur fimm meðfæddar grundvallarþarfir sem 

hann verður að sinna. Þessar þarfir eru: ást og umhyggja, áhrifavald, frelsi og 

sjálfstæði, ánægja og gleði og að lokum öruggt líf (Gossen, 1996/2002).   

 
(Örn Arnarson, 2007) 

 

Þörfin fyrir öruggt líf kemur fyrst þar sem hún er líkamleg og þurfum við að lifa af 

líkamlega til að eiga andlegt líf. Það að uppfylla andlega þörf getur þó valdið slæmri 

líðan. Uppeldi birtist m.a. á þann hátt að við reynum að geðjast öðrum með því að 

svara eins og við höldum að ætlast sé til af okkur. Til dæmis ef nemendur eru spurðir: 

,,Hvað geturðu gert til að leiðrétta þetta?” þá dettur nemendum yfirleitt í hug að segja 

eitthvað niðurlægjandi frekar en virðingarvert til að laga það sem úrskeiðis fór. Þetta 

er eitt af því sem innleiðing Uppeldis til ábyrgðar hefur að markmiði að breyta 

(Gossen, 1996/2002). 
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4.2.  Sjálfsagi 

Uppbygging sjálfsaga er ferli sem hjálpar barni að standa í fæturna á nýjan leik, að 

reisa sig sjálft við eftir mistök sem valda niðurlægingu eða tilfinningalegu falli. 

Barnið þarf að þekkja hvernig það er að hafa jákvætt sjálfsmat og vilja líða þannig 

með því að fá hughreystingu. Uppbygging er eitthvað sem fullorðnir geta ekki gert 

fyrir barnið en þeir geta skapað skilyrði til að barnið geti endurskoðað afstöðu sína og 

byggt sig sjálft upp (Gossen, 1996/2002). 

 

Þættir uppbyggingar sjálfsaga eru þessir: 

1. Kennarar skoða hvaða verðmæti eru þeim mikilvægust í 

samskiptum við aðra og eru þetta lífsgildin eða dyggðirnar. 

2. Kennarar og nemendur finna út bæði hvaða lífsgildi 

fjölskyldur þeirra hafa og hvaða lífsgildi eru mikilvægust 

starfi skólans. 

3. Kennarar kenna nemendum bæði um fimm stöður 

stjórnunar og þrenns konar tilgang hegðunar: 

a. Að forðast óþægindi. 

b. Að fá umbun frá öðrum. 

c. Vegna eigin sjálfsvirðingar. 

4. Nemendur læra að þekkja sínar fimm grundvallarþarfir. 

5. Nemendur læra um lífsvagn sinn en það er hjálpartæki 

til að skilja betur sjálfan sig, eigin hegðun og annarra. 

6. Hver og einn nemandi lýsir með orðum á blaði eða 

teiknar mynd af þeirri manneskju sem hann vill vera. 

7. Kennarar læra ,,Já ef” stjórnunaraðferðina og einnig 

,,Skiptir það örugglega máli.” 

8. Bæði stjórnendur og kennarar eru fyrirmyndir nemenda 

við sjálfsuppbyggingu og í að laga það sem aflaga fer í 

samskiptum (Gossen, 1996/2002). 
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5.0.  Ólíkar leiðir við agastjórnun 
Samkvæmt sjálfstjórnunarkenningu William Glasser getur fólk ekki stjórnað öðrum, 

heldur getur það aðeins stjórnað sjálfu sér. Fólk er þó alltaf að reyna að stjórna öðrum 

og er talað um fimm leiðir stjórnunar (Gossen, 1996/2002): 

 

1. Með því að refsa eða hóta refsingu. 

2. Með því að vekja upp sektarkennd. 

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

4. Með því að benda á reglur og sýna festu. 

5. Með því að vekja til umhugsunar um lífsgildi og þarfir og leita lausna til að 

mæta hvoru tveggja (Gossen, 1996/2002). 

 

Að kenna börnum og unglingum sjálfsaga er markmið agastjórnunar samkvæmt 

uppbyggingu. Tilgangurinn er að kenna börnum að mæta þörfum sínum á sanngjarnan 

og ábyrgan hátt og felur aðferðin í sér að kennarinn talar við nemendur sína um það 

hvers konar fólk þeir vilji verða og hvers konar manngildi þeim finnist mikilvæg og 

vilji hafa í heiðri. Nemendur og kennarar búa til félagssamning eða sáttmála með því 

að eiga heiðarlegar og opnar samræður innan bekkjarins. Mikilvægt er að kennari tali 

rólega og yfirvegað til nemenda. Kennarar þurfa að hafa í huga að orðin sjálf sem þeir 

nota koma skilaboðunum einungis áleiðis í 10% tilfella en raddbeitingin í 35% tilfella. 

Það sem skiptir mestu máli við að koma skilaboðum áleiðis er bæði líkamstjáning og 

svipbrigði eða um 55%. Viðbrögð fólks fara mikið eftir því hvernig við tölum og 

spyrjum aðra. Ef nemandi er t.d. spurður spurningar í ásökunartóni, þá getur verið að 

hann svari því sem hann telur að spyrjandinn vilji fá, í stað þess að svara eins og hann 

myndi gera ef hann yrði spurður sömu spurningar á annan hátt (Gossen, 1996/2002). 

 

5.1.  Að refsa 

Hér er átt við framkomu eins og að æpa og benda, að segja t.d. ,,ef þú ekki....þá skaltu 

fá að ....” og er útkoman þá uppreisn og ásökun. Með þessari aðferð lærir barnið að 

endurtaka brotið þar sem því er alveg sama. Áður fyrr byggðist agi í skólum á þessari 

aðferð. Enn notar fólk refsingu eins og reiði, gagnrýni, hótanir eða hæðni og fylgir því 

oft óp og bendingar. Segja má að refsing sé í raun og veru tilraun til að koma fólki í 
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þá stöðu að það finni sig vanhæft og minni máttar og er líklegasta útkoman sú að 

þolandinn geri hefndarráðstafanir (Gossen, 1996/2002).   

 

5.2.  Að vekja sektarkennd 

Þegar talað er um þessa aðferð stjórnunar er átt við predikanir og skammir og 

setningar eins og ,,þú áttir að vita betur” og er útkoman venjulega sú að fólk felur, 

neitar eða lýgur. Með því að nota þessa aðferð fær barnið lélegt sjálfsmat og bregst 

við aðstæðum með því að segja ,,fyrirgefðu”. Fólk notast við þagnir, andúð, 

neyðanlegar athugasemdir og fleira til að refsa með. Þegar barnið er í slíkri aðstöðu 

fær það á tilfinningun að það sé slæmt og hefur það áhrif á sjálfstraust þess. Auk þess 

lærir barnið að fela eða afneita því sem það gerði til þess að finna ekki til gífurlegrar 

sektarkenndar (Gossen, 1996/2002).   

   

5.3.  Fortölur og gylliboð 

Aðferð byggir á því að nota vinskap, bros og gott skap til að ná til og stjórna 

nemendum. Hún getur leitt til þess að nemandi verður vanur þessháttar stjórnun og 

erfitt verði fyrir hann að byggja sterkt innra afl til sjálfstjórnar og að fá 

ábyrgðartilfinningu. Framkoma kennarans er þannig að hún afsakar barnið, hann notar 

orð eins og ,,gerðu það fyrir mig” mjög mikið og er útkoman því ósjálfstæðir 

nemendur. Það sem nemendur læra af þessari aðferð er ístöðuleysi. Þegar kennari sem 

beitir þessari aðferð, beitir síðan aga og viðurlögum, þá geta nemendur móðgast og 

hugsað með sér ,,ég hélt þú værir vinur minn!” (Gossen, 1996/2002).   

 

Aðferðin sjálf er ekki slæm en hún er hins vegar ekki góð til að byggja upp sterka 

sjálfsmynd og sjálfstæði nemenda. Nemendur fara að einblína á verðlaun í staðinn 

fyrir það hvers konar manneskjur þeir vilja verða. Í sambandi við þetta er hægt að 

skoða áðurnefnt líkan Alfie Kohn, um fimm ástæður þess að nota ekki umbun þar sem 

segir að samkeppni kenni börnum að líta á aðra sem hindrun við að ná árangri 

(Gossen, 1996/2002). 

 

5.4.  Reglufesta 

Þessi aðferð byggir á hugmyndum um áreiti og viðbrögð til að stjórna aga. Bæði 

jákvæðri og neikvæðri umbun er beitt. Aðferðin er leiðigjörn þar sem nemendur læra 

að komast undan og stjórnast hegðun þeirra af því að þeir eru annað hvort að forðast 
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óþægindi eða vinna sér inn verðlaun. Aðferðir sem kennarar notast við eru t.d. að 

vinna sér inn stjörnur eða að missa tíma af frímínútum. Nemendur læra að segja ,,hve 

mikið?”, ,,hve lengi?” og þeir læra að hegðun hefur afleiðingar (Gossen, 1996/2002).     

 

5.5.  Uppbyggingarstjórnun 

Samkvæmt henni á að nálgast lausn með samtalsmeðferð eða raunsæismeðferð. 

Spurningar á borð við ,,Hvernig viltu lagfæra það sem aflaga fór?” og ,,Hvernig 

geturðu gert það?”eru notaðar. Nemandi þroskast og lærir þegar hann leiðréttir mistök 

sín. Því eru litlar líkur á að þau. Leiðréttingin tengist þeirri hugmynd sem nemandi 

hefur um þann mann sem hann vill vera.  Það þarf að virkja nemendur svo að þeir sjái 

sig tilheyra öllum hópnum og nota meiri tíma í að ræða við þá (Gossen, 1996/2002). 

 
Uppbygging er: Uppbygging er ekki:
Læknandi Skammir
Tilboð Samkvæmt skipun
Sárabætur Háð samþykki þolanda
Sköpun Uppskrift
Fyrirgefning Refsandi
Eflir til dáða Lítillækkandi
Traust Að segja: ,,já og amen"
Krefst áreynslu Að foreldrar taki á sig skömm
Beinist að því að skoða hug sinn Miðuð við þolandann
Minni agavandamál Fjótleg lausn  

             (Gossen, 1996/2002). 

 

6.0.  Uppbyggingarþríhornið 
Uppbyggingarþríhornið skapar tækifæri til þess að búa til ferli sem hjálpar nemendum 

að meta sjálfa sig. Uppbyggingarþríhornið byggir á þremur mikilvægum hugmyndum 

í sjálfstjórnarkenningu Glassers (Gossen, 1996/2002): 

 

1. Við gerum eins vel og við getum. 

2. Öll hegðun hefur tilgang. 

3. Áhuginn kemur innan frá. Við höfum sjálfstæðan, innbyggðan viljakraft 

(Gossen, 1996/2002). 

 

Þegar unnið er með uppbyggingarþríhornið er byrjað á spurningum til leiðsagnar áður 

en sett er niður áætlun sem  á að laga það sem misfórst. Það fyrsta sem gert er, áður en 

áætlanagerð hefst er að láta nemandann finnast hann tilheyra hópnum. Nauðsynlegt er 
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að þá sé nemandinn kominn yfir það að vera enn í varnarstöðu, fastur í neikvæðri 

sjálfsmynd, fullur minnimáttarkenndar og hræddur við skammir. Til að byrja með þarf 

að hughreysta nemandann. Síðan þarf að finna hvað liggur að baki hegðuninni og að 

lokum þarf að skoða þau lífsgildi sem viðkomandi nemandi hefur trú á, þ.e. þá 

óskaveröld sem hann leggur sitt traust á. Það sem reynt er að ná fram, og er í samræmi 

við sjálfstjórnarkenninguna, er jákvæð sjálfsmynd. Fara þarf í gegnum allar hliðar 

þríhornsins þegar unnið er að lausn (Gossen, 1996/2002). 

 

Uppbyggingarþríhornið getur verið gert úr pappa og hangið upp á vegg þar sem allir 

sjá það. Hægt er að hafa vasa á hverri hlið þar sem hver og einn vasi hefur að geyma 

lista yfir spurningar sem nemendur geta notað til sjálfsmats og sjálfsuppbyggingar 

(Gossen, 1996/2002).    

 

6.1.  Fyrsta hlið þríhornsins – þörf 

Þegar notast er við raunsæismeðferð er markmiðið að láta ekki óstýriláta hegðun villa 

fyrir heldur er leitast við að finna þá löngun sem stýrir hegðun okkar. Gera þarf 

áætlun sem á að mæta þessari þörf án þess að særa nokkurn. Til að byrja með þarf að 

laga sjálfsmynd þess sem er óstýrilátur. Það er gert með því að hughreysta hann svo 

að honum hætti að finnast hann þurfa að verja sig og sé með sektarkennd. Sá sem er 

að ráðleggja nemandanum þarf á þessum tíma að nota setningar sem tilheyra fyrstu 

hlið þríhornsins en þær byggjast á hughreystingu og gefa til kynna skilyrðislausa 

umhyggju og viðurkenningu (Gossen, 2006).    

 

6.2.  Önnur hlið þríhornsins – lífsgildi 

Öll hegðun hefur tilgang samkvæmt sjálfstjórnarkenningunni og miðast hún við að 

nálgast það sem við sækjumst eftir. Til að byrja með búum við okkur til væntingar og 

hegðum okkur síðan samkvæmt þeim þannig að við reynum að ná því sem við 

sækjumst eftir. Lagðar eru fyrir nemandann spurningar sem byggja á sjálfsmati en eru 

í formi samtals. Tilgangurinn með spurningunum er ekki að leggja mat á hegðun 

nemandans á þessu stigi heldur er verið að reyna að skilja ástæðu 

hegðunarinnar(Gossen, 2006). 
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Ástæða sjálfstjórnunarkenningarinnar er ávallt sú sama. Að verja ákveðin lífsgildi sem 

tengjast löngun sem maður velur sér til að mæta einhverjum að þörfunum fimm, 

umhyggju, áhrifum, ánægju, frelsi eða öryggi (Gossen, 2006).   

 

Til þess að nemandi breyti hegðun sinni er betra að biðja hann að bæta við nýrri 

hegðun í stað þess að hætta einhverju sem hefur hingað til nýst honum við að leysa úr 

bráðum vanda. Með þessum hætti á breyting sér stað (Gossen, 1996/2002).    

  

6.3.  Þriðja hlið þríhornsins – jákvæð sjálfmynd 

Þessi hlið tengist þeirri hugmynd sem nemandi á í óskaveröld sinni. Allt lífið reynum 

við að líkjast þeirri manneskju sem við viljum vera í óskaveröldinni okkar. Þessi hlið 

tengir fólk einnig við sín eigin lífsgildi og er því nauðsynlegt að vita hvað maður vill 

og þekkja sína eigin óskasjálfsmynd. Spurningar sem tilheyra þessari hlið þríhornsins 

snúa að trú okkar á lífsgildi, óskamyndum, sæmd okkar og sjálfsvirðingu, dyggðum 

og hvernig við viljum vera. Spurningar eins og: ,,Á hvaða lífsgildum höfum við mesta 

trú?” eiga við í þessum hluta (Gossen, 1996/2002).    

 

Allar agastjónunarleiðirnar nema uppbyggingin byggja á utanaðkomandi hvatningu en 

uppbyggingin byggir á innri hvöt (Gossen, 1996/2002). 

 

7.0.  Innleiðingaferlið 
Innleiðing á aðferð Uppeldis til ábyrgðar tekur tíma. Samkvæmt Diane Gossen tekur 

u.þ.b. eitt og hálft ár að koma breytingunni á en nemendur ættu að vera búnir að ná 

sjálfsstjórn að mestu eftir um þrjú ár. Gera má ráð fyrir að það taki þrjú til fimm ár að 

sjá og skynja merkjanleg áhrif á skólabraginn fyrir starfsmenn skólans. Ferlið sem 

starfsmenn þurfa að fara í gegnum á þessum tíma er öflun upplýsinga með því að 

sækja námskeið og lesa sér til, þjálfun og prófun aðferðanna með viðeigandi mati á 

árangri. Ganga má út frá fjórum meginþáttum þegar starfsmenn hafa lært nógu mikið 

um sjálfstjórn og sjálfsaga til að geta kennt nemendum aðferðina og unnið með hana 

innan skólans. Þættirnir eru þessir: að auka svigrúm og fækka reglum, gerð sáttmála, 

ófrávíkjanlegar reglur og að lokum uppbygging, lærð og iðkuð (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). 
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7.1. Auka svigrúm og fækka reglum 

Til að byrja með þarf að hugsa um þörf fyrir frelsi og sjálfstæði. Markmiðið með 

auknu svigrúmi er að skapa jákvæðari samskipti milli starfsmanna og nemenda, ýta 

undir lýðræðisleg vinnubrögð og veita nemendum aukið svigrúm til að taka sínar 

ákvarðanir (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

 

Dæmi um leið að þessu markmiði: 

         a. Já, ef ... 
 Þetta er gert með því að kennarinn fer að þjálfa sig í jákvæðum 

viðbrögðum við spurningum nemenda og segir já eins oft og hann 

getur. Ef hann getur ekki sagt hreint og beint já, segir hann já, ef ... 

eða já, þegar ... og lýsir þá þeim aðstæðum sem þurfa að vera fyrir 

hendi svo beiðni nemandans geti fengið jákvætt svar. Dæmi um þetta 

gæti verið: „Má ég fara á klósettið? Já, þegar ég er búinn að tala.” 

Þetta kemur þá í staðinn fyrir svarið: „Nei – ég er að tala.” Síðan 

kemur ráðlegging til kennarans. Ef þú segir nei, útskýrðu af hverju 

ekki og ekki skipta um skoðun (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

 
          b. Er þetta alveg nauðsynlegt? 

 Einnig er áhersla á að fækka reglum. Það er gert með því að 

starfshópurinn spyr sig hvort ónauðsynlegar reglur séu í skólanum. 

Ef ekki er hægt með gildum rökum að rökstyðja nauðsyn reglu er hún 

lögð niður. Áhersla er á að spyrja spurninga um hvað það sé sem 

skipti raunverulegu máli til þess að börnin nái árangri og líði vel. 

Litið er svo á að ef skólinn er með margar óþarfar reglur sem skipta 

litlu máli, kannski ekki öðru en því að þetta hefur alltaf verið svona, 

ýtir það undir neikvæð samskipti og óþarfa árekstra. Þetta þýðir ekki 

að þessar vinnuaðferðir hvetji til þess að allt sé leyfilegt og að 

börnunum sé leyft að vaða uppi með hvað sem þeim dettur í hug. 

Þvert á móti eru settar skýrar reglur um það sem ekki verður 

umborið í skólanum og skýrir verkferlar eru settir um það hvernig 

eigi að bregðast við slíkri hegðun. Um þetta er fjallað betur undir 

liðnum ófrávíkjanlegar reglur hér á eftir framfylgt (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).    
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7.2. Sáttmálar gerðir 

Kennarar og nemendur þurfa að velja mikilvæg lífsgildi í samskiptum og koma sér 

saman um hvaða gildi þeir telja mikilvægust og vilja hafa að leiðarljósi í samstarfi 

sínu. Þegar samkomulag hefur náðst skrifa þeir undir félagslegan sáttmála. þeir eru 

orðnir sammála. Hvert og eitt gildi er síðan tekið fyrir og skoðað hvað í því felst. 

Dæmi: Ef gildið virðing hefur verið valið, þá skoða nemendur saman hvernig við 

finnum, heyrum og sjáum að unnið sé eftir gildinu eða hvað felst í virðingu og hins 

vegar hver sé andstæða virðingar. Það er virðing er..., virðing er ekki... (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

 

7.3. Ófrávíkjanlegar reglur 

Starfsmenn skóla koma sér saman um hvaða reglur eru ófrávíkjanlegar og skilgreina 

hvaða hegðun er algjörlega óásættanleg. Starfsmenn þurfa að hafa það ljóst hvernig 

þeir eiga að bregðast við ef nemandi fer yfir þau mörk sem skilgreind hafa verið sem 

óásættanleg. Vinnuaðferðirnar þurfa að vera einfaldar og skýrar og mjög mikilvægt að 

allir starfsmenn viti hvernig eigi að bregðast við samkvæmt þeim. Þessar reglur hafa 

það markmið að tryggja öryggi og vinnufrið í skólanum auk þess að vernda sáttmála 

sem nemendur hafa gert saman. Vinnuaðferðirnar eru gerðar til að leysa úr agamálum 

og er áhersla lögð á að nemendur læri af mistökum sínum, fái tækifæri til að bæta fyrir 

þau og geti snúið sterkari til baka. Þannig styrkist nemandinn og lærir að takast á við 

mistök á ábyrgan og uppbyggilegan hátt. Mikilvægt er að komið sé fram við 

nemendur á yfirvegaðan hátt og þeim alltaf sýnd virðing. Þegar nemandi hefur farið 

yfir þau skýru mörk sem skólinn setur er viðkomandi fjarlægður úr hópnum og er 

yfirleitt færður til stjórnanda sem tekur ákvörðun um hvert næsta skref skuli vera. Á 

þessum tíma er nemanda gert ljóst að hann hafi gert eitthvað sem er algjörlega 

óásættanlegt. Að öðru leyti er ekki mikið rætt við nemandann fyrr en hann er kominn í 

jafnvægi, sem jafnvel er ekki fyrr en morguninn eftir, þar sem mikilvægt er að bæði 

starfsmenn og nemandinn hafi haft tækifæri til að undirbúa sig og ná áttum. Þá er rætt 

við nemandann og hann aðstoðaður við að gera áætlun um hvernig hann geti mætt 

þörfum sínum án þess að ógna öruggi sínu eða annarra auk þess að hann læri af 

mistökum sínum og byggi upp sinn innri styrk (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007).  
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7.4. Uppbygging lærð og iðkuð 

Samkvæmt Uppeldi til ábyrgðar er áhersla lögð á að kenna nemendum að þekkja 

grunnþarfir sínar. Unnið er markvisst að því að styrkja nemendur í að efla 

sjálfsskilning, ábyrgðarkennd og skapa sér sjálfstæðan lífsstíl. Aðferðin byggir á að 

ýta undir sjálfsþekkingu. Kennarar nota uppbyggingarþríhornið og fleiri aðferðir til að 

hjálpa nemendum við að finna lausn á vanda sínum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007).  

 

7.5.  Ef nemendur halda áfram að bjóta af  sér 

Ef vandamál sem þetta er algengt í skólanum þá þarf að skoða hvort verið sé að fara 

nógu vel eftir uppbyggingarhugmyndunum en ekki verið að nota hugmyndir 

atferlismótunar, umbun og refsingu. Þegar notast er ítrekað við ytri agastýringu eru 

endurtekin agabrot algeng. Nemendur gera þá oft eitthvað til að losna undan 

óþægindum og beita sjaldnast nægilegri hugsun til að breyta viðhorfi sínu til skólans 

og kennarans (Gossen, 1996/2002). Ef um endurtekin agabrot er að ræða þarf að fara 

yfir nokkur atriði: 

 

1. Hafa nemendur tekið þátt í að búa til bekkjarsáttmála og raunverulega farið í 

hvern og einn þátt, eins og t.d. hvað virðing sé með því að skoða hvað þeir sjá, 

heyra og hvernig þeim líði þar sem virðing ríkir. 

2. Hefur uppbyggingarvinnan verið tengd við sjálfsuppbyggingu nemandans?  Það 

er gert með því að spyrja spurninga eins og: ,,Ef þú bætir úr, lagar og leiðréttir 

það sem gerðist, hvað segir það þá um þig sem manneskju og persónu?”  eða 

,,Að hvaða leyti verður þú meiri maður ef þú leysir tiltekið vandamál sjálfur?” 

3. Athuga þarf hvort nemandi sé að athuga hversu langt hann kemst.  Ef það kemur 

í ljós, hefur þá skólastjórinn rætt við nemandann í alvöru um lífsgildi skólans og 

hvaða hegðun er talin algjörlega óásættanleg? (Gossen, 1996/2002). 

 

8.0.  Vinna með nemendum 
Vinna með nemendum er grundvöllur að góðu samstarfi. Stór þáttur í aðferð Uppeldis 

til ábyrgðar er að hlusta og beita samtalstækni. Þar með hafa bæði kennarar og 

nemendur tækifæri til að tjá skoðanir sínar og skoða sína hegðun. Hér á eftir verður 
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fjallað um nokkra þætti sem snúa að samvinnu nemenda og kennara, eins og hvert er 

mitt hlutverk og hvert er þitt hlutverk og einnig gerð bekkjarsáttmála.   

 

8.1.  Mitt hlutverk – þitt hlutverk 

Hugmyndin um mitt hlutverk – þitt hlutverk er að útbúin er tafla með fjórum reitum 

sem sýnir í hverju þessi tvö hlutverk eru fólgin. Taflan auðveldar fólki að samræma 

skilgreiningar á hlutverki hvers og eins innan skólans skólans. Tafla sem þessi snýst 

um dreifingu valds. Það er ekki það sama og að gera félagssamning sem byggir á 

sameiginlegum gildum og persónulegri sannfæringu. Taflan er notuð til að skilgreina 

og skýra betur ábyrgð beggja aðila og það vald sem þeir hafa til að vinna verk sitt 

(Gossen, 2006). Dæmi um þetta er: 

 

Kennari : Nemandi 

Skólastjóri : Aðstoðarskólastjóri 

Námsráðgjafi : Skólasálfræðingur 

Foreldrar : Skóli (Gossen, 2006) 

 

Mikilvægt er að skilgreining sé skýr svo að báðir aðilar séu fullir sjálfstrausts og hafi 

stjórn á hlutunum. Einnig á að koma fram í töflunni Hlutverk mitt er ekki og Hlutverk 

þitt er ekki og eru þeir mjög mikilvægir (Gossen, 2006). Hlutverkataflan eru að 

sjálfsögðu misjöfn eftir aldursstigi  en dæmi um töflu á yngsta stigi er þessi: 

 

Kennari: Nemandi:
Mitt hlutverk ER  að: Mitt hlutverk ER  að:
# vera undirbúinn # vera undirbúinn
# vera stundvís # hlusta
# gera áætlun # fylgja reglum
# kenna # vera jákvæður
# byggja upp sjálfstraust # klára verkefnið tímanlega
# mæta þörfum nemenda # vinna með öllum
# fylgjast með nýju efni

Mitt hlutverk ER EKKI  að: Mitt hlutverk ER EKKI  að:
# vera barnapía # vinna verk kennara
# vera dómari # ala aðra upp eða segja þeim fyrir verkum
# gera rifrildi barnanna að mínu # pirra mig á námsefninu
# vinna yfirvinnu kauplaust # pískra
# vinna verk húsvarðar # vinna verk annarra nemenda
# ákvaða fatareglur
# hlusta á skvaldur
(Gossen, 2006)

Kennari og nemandi á yngsta stigi

 
Þegar kennarar notast við hlutverkatöflu getur það hjálpað þeim að skipta um stefnu 

þar sem þeir geta beint nemendum góðlátlega á rétta braut. Með þessu er hægt að 
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skapa sameiginlegar væntingar og vísa til þess sem ákveðið hefur verið. Þetta getur 

varðveitt góð samskipti milli kennara og nemenda (Gossen, 2006). 

 

8.2.  Bekkjarsáttmálar 

Þegar bekkjarsáttmálar eru gerðir eru skólar að hjálpa nemendum að búa til 

hugmyndir um það hvernig framkomu þeir geta sýnt hver öðrum og verið hugrakkir, 

stórhuga, sterkir, ábyrgir, ánægðir, öruggir, einstakir og aflögufærir um að sýna 

öðrum umhyggju (Gossen, 1996/2002). 

 

Dæmi um ferli bekkjarsáttmála: 

1. Reglur skoðaðar sem gilda heima. 

a. Reglur skráðar á töflu. 

b. Hvaða lífsgildi liggja að baki viðkomandi reglu. 

c. Hvers vegna er þetta mikilvægt. 

2. Nemendur skoða í hvernig bekk þeir vilja vera. 

a. Kennari skráir niður þau gildi sem fá flest atkvæði (3-5). 

3. Sáttmáli er útbúinn. 

4. Sáttmáli er settur upp og allir skrifa undir (María Eir Magnúsdóttir, 2006). 

 

9.0  Gullkista við enda regnbogans 
Skólaárið 2005-2006 gerðu Dr. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns rannsókn 

á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur sem ber nafnið Gullkista við enda 

regnbogans. Rannsóknin var gerð fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar þar sem verið 

var að þróa frekari þjónustu við starfsfólk skóla til að auðvelda því að fyrirbyggja 

hegðunarvandamál og taka á sem bestan hátt á þeim málum sem upp geta komið.  

Rannsóknin byggði helst á viðtölum við 40 rýnihópa starfsfólks í öllum almennum 

grunnskólum borgarinnar auk þess sem lagður var fyrir þá spurningarlisti. Alls voru 

viðmælendur um 250. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að meirihluti nemenda 

hegðar sér vel og samkvæmt þeim reglum sem skólinn setur. Hins vegar er mikill 

munur á milli skóla á fjölda nemenda sem taldir eru erfiðir og einnig á fjölda 

hegðunarvandamála eftir kynjum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006).   
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Þegar rætt var um hegðunarvandkvæði var hægt að skipta hópnum í tvennt. Annars 

vegar nemendur sem eru taldir mjög erfiðir í hegðun og hins vegar nemendur sem eru 

starfsfólki skólans erfiðir án þess að um alvarlegar raskanir sé að ræða. Niðurstöður 

sýndu einnig að munur er á milli missera og ára (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006).   

 

Samkvæmt aðferð Uppeldis til ábyrgðar er tekist á við hegðunarvandamál hjá öllum á 

sama hátt. Nemendur eiga að líta í eigin barm og fá tækifæri til að leiðrétta mistök sín. 

Ef hegðunarvandkvæði minnka ekki eftir ákveðinn tíma þarf að endurskoða hvort 

aðferðinni sé beitt á réttan hátt. Í flestum skólum er viðurlögum beitt við brotum. Það 

flokkast sem ytri stýring en samkvæmt Uppeldi til ábyrgðar er uppbygging notuð og 

er það sjálfvalin innri stýring. Nemandi þarf að meta sjálfan sig og skoða hvaða áhrif 

hann hefur á aðra með hegðun sinni. Áhersla er lögð á að nemandi sem gerir mistök 

hugsi um hver hann verður ef hann játar mistök sín og leiðréttir þau (Gossen, 

1996/2002). 

 
9.1.  Hegðunarvandkvæði eftir aldursstigi og kyni 

Hvað mun eftir aldursstigum varðar var talið að yngstu nemendurnir reyndust erfiðari 

nú en áður. Virðingarleysi væri meira bæði gagnvart skólafélögum og starfsfólki 

skólans. Sumir skólar voru þó ekki sammála því heldur töldu að þeir væru frakkari og 

ófeimnari en áður. Einnig var bent á að sífellt væri verið að auka kröfur til yngstu 

nemendanna og bilið milli leik-og grunnskóla færi breikkandi sem hefði ekki góð 

áhrif á nemendur og sérstaklega ekki þá sem ættu við hegðunarvandkvæði að stríða 

(Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

 

Margir skólar vildu meina að hegðunarvandkvæði á miðstigi væru erfiðust en áður 

voru þau talin erfiðust á unglingastigi. Talið er að hegðunarvandamál séu meiri á 

miðstigi en á yngsta stigi. Hegðunarvandkvæðin lýsa sér í hroka, sífelldum truflunum, 

neikvæðni, hortugheitum og tillitsleysi (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006). 

 

Á unglingastigi er hlutfallið heldur lægra en á miðstigi. Talið var að 

hegðunarvandkvæði á unglingastigi birtist á annan hátt en meðal yngri nemenda og 
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var þá helst átt við slæma mætingu, áhugaleysi, kæruleysi, tilætlunarsemi, hangs og 

slæma umgengni frekar en beina truflun í kennslu.  Starfsmenn margra skóla töldu 

minnstu vandkvæðin vera á unglingastigi (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006). 

 

Þegar skoðaður er munur eftir kynjum kemur fram að almennt er talið að 

hegðunarvandkvæði sé að mestu leyti bundið við stráka eða um 80% á móti 20% hjá 

stúlkum. Munur á strákum og stelpum er þó minni á unglingastigi en á yngri stigum 

grunnskólans (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).   

 

Út frá þessum niðurstöðum er aðferðin Uppeldi til ábyrgðar kjörin leið fyrir skóla. 

Þar eru, eins og minnst hefur verið á, allir undir sama hatti og læra nemendur, hvort 

sem þeir eru á yngsta, mið eða elsta stigi, að efla tilfinningaþroska sinn, félagsfærni 

og siðvit. Reglur eru settar sem nemendur eru mjög meðvitaðir um og eru þær um þá 

hegðun sem er algjörlega óásættanleg innan skólans. Þessar reglur eru fáar en skýrar 

(Gossen, 1996/2002). Nemendur hafa einnig skrifað undir bekkjarsáttmála sem þeir 

tóku þátt í að útbúa og er þar farið eftir hverju aldursstigi fyrir sig og hafa þeir því 

mismunandi áherslur. 

 

9.2.  Þróun hegðunarvandkvæða 

Þróun hegðunarvandkvæða samkvæmt rannsókn Ingvars og Ingibjargar er á þann hátt 

að um 57% töldu að um fleiri hegðunarvandamál væri nú að ræða en áður, eða fyrir 

u.þ.b. 10 árum síðan. Talið var að virðingarleysi hefði aukist og að nemendur á öllum 

stigum teldu sig hafa fullan rétt en engar skyldur. Nemendur væru frjálslegri og opnari 

en áður og ófeimnari við að láta skoðanir sínar í ljós. Breytilegt var eftir skólum hvort 

þetta taldist vera þróun til hins betra eða verra. Niðurstöður um þessa þróun þarf þó að 

taka með fyrirvara þar sem gegnum gangandi er talið að hegðun fyrri kynslóðar hafi 

verið betri en næstu kynslóðar á eftir (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 

2006).    

 

Af hverju ætli hegðun sé talin hafa versnað á síðustu árum? Samkvæmt Diane Gossen 

hafa orðið mjög miklar áherslubreytingar á því til hvers er ætlast af nemendum 

(Gossen, 1996/2002). Telja má að þessar breytingar hafi einhver áhrif á hegðun barna. 

Foreldrar hafa minni tíma nú en áður fyrir fjölskyldu sína þar sem kröfur eru orðnar 
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mjög miklar á vinnumarkaðnum og kemur það niður á fjölskyldunni. Nemendur þurfa 

að læra sjálfsaga og það að taka ábyrgð á eigin hegðun en það er eitt af því sem aðferð 

Uppeldis til ábyrgðar gengur út á.    

 

9.3.  Jákvæður skólabragur 

Jákvæður skólabragur skiptir máli og getur haft fyrirbyggjandi áhrif á agavandamál. Í 

þeim skólum þar sem agavandamál voru minnst var þessi þáttur áberandi. Jákvætt 

viðhorf milli nemenda og einnig á milli nemenda og starfsfólks hefur mjög góð áhrif. 

Þetta endurspeglast með ýmsum hætti innan skólans. Starfsfólk telur að traust, vinátta, 

virðing, væntumþykja og nálægð séu allt þættir sem skipta máli. Einnig skiptir máli 

að hlusta eftir röddum nemenda. Dæmi um slíkt er að taka formleg viðtöl við 

nemendur þar sem nemandi og kennari spjalla um lífið og tilveruna, líðan og 

áhugamál. Þátttaka nemenda í innra mati skólans þar sem þeir fá að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri tíðkast sumstaðar auk sjálfsmats nemenda. Umhverfi skólans 

getur líka skipt máli til að skapa góðan brag. Hægt er að hafa morgunsöng eða 

samsöng, vinaviku, vinabekki eða leynivinaverkefni, láta eldri börn aðstoða þau yngri 

svo dæmi sé nefnt. Þátttaka stjórnenda hefur mikil áhrif á skólabrag og starfsanda í 

skólanum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).   

 

Í aðferð Uppeldi til ábyrgðar er lagt upp úr vinnu með foreldrum. Foreldrar taka þátt í 

að móta lífsgildin. Gott er að nota foreldrafundi og skipta foreldrum í litla hópa til 

þess að þeir geti rætt um hvað það er sem skiptir mestu í fjölskyldunni, þ.e. hvaða 

lífsgildi eru þeim ofarlega í huga. Foreldrar fá einnig góða kynningu á aðferðinni til 

að þeir viti út á hvað hún gengur (Gossen, 1996/2002). Með því að hafa foreldra 

þátttakendur aukast líkurnar á því að jákvæður skólabragur ríki innan skólans. 

Aðferðin byggir einnig á jákvæðum samskiptum milli nemenda og starfsfólks skólans 

(Gossen, 1996/2002). Þátttaka stjórnenda er mikil. Starfsfólk skólans, foreldrar og 

stöku sinnum nemendur sjálfir, bera t.d. ábyrgð á þeim grundvallarreglum sem settar 

eru í skólanum. Reglunum ber að framfylgja en sé það ekk gert er það hlutverk 

skólastjórnar að ræða við starfsfólk og fá það til að hlíta þeim. Einnig er það á ábyrgð 

skólastjóra að koma reglum til skila til nemenda og styðja kennara eftir þörfum 

(Gossen, 1996/2002). Því má segja að með beitingu aðferðarinnar sé að miklu leyti 

komið til móts við þann þátt sem rannsóknin Gullkista við enda regnbogans, leiddi í 
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ljós að skipti sköpum. Það er að jákvæður skólabragur sé einn grundvöllurinn að góðu 

skólastarfi. 

 

10.0. Grunnskólar og atferlismótunaraðferðir 
Grunnskólar eru margir og hafa þeir ólíkar áherslur. Flestir hafi það þó að leiðarljósi 

að nemendum og starfsfólki líði vel innan skólans. Þegar skoðað er hvaða aðferðir 

skólar nota við atferlismótun eru margar ólíkar aðferðir í boði en samt virðist sem 

einungis nokkrar þeirra séu notaðar. Tvær aðferðir verða skoðaðar í kaflanum hér á 

eftir. Grunnskólar þurfa að huga að grunnskólalögum og uppfylla þau skilyrði sem þar 

er fjallað um þegar kemur að skólastarfinu sem slíku. Þetta á við hvort sem um ræðir 

atferlismótun, forvarnir eða samstarf heimila og skóla. Forvarnarstarf er mjög 

mikilvægt. Lengi býr að fyrstu gerð og því er aldrei of snemma byrjað að huga að 

framtíðinni. Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þessa þætti, þ.e. Aðalnámskrá 

grunnskóla, atferlismótunaraðferðir, forvarnir og mikilvægi samstarfs heimila og 

skóla.  

 
10.1.  Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á samvinnu heimila og skóla, forvarnir og 

fleiri þætti sem tengjast atferlismótunarþáttum innan skólans.   

 

Fram kemur í Aðalnámskrá að grunnskólinn þarf í samvinnu við heimilin að leggja 

áherslu á það að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun nemenda. Hér er átt við 

framkomu, verknað, orðasamskipti við nemendur, kennara, starfsfólk skólans og aðra 

sem nemendur umgangast. Einnig þurfa bæði kennarar og annað starfsfólk skólans að 

vera nemendum fyrirmynd varðandi þessa þætti (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

 

Nauðsynlegt er að á milli heimila og skóla ríki traust varðandi skólastarfið í heild. 

Foreldrum ber að tryggja börnum sínum hvort tveggja góð uppeldisskilyrði og 

almenna velferð. Öflugt foreldrasamstarf og sterk samstaða er grundvallaratriði 

varðandi forvarnir og ef svipaðar áherslur eru í uppeldismálum þá aukast líkur á að 

árangur náist í skólastarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 
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10.2.  Aðrar atferlismótunaraðferð 

Til eru aðrar atferlismótunaraðferðir en  Uppeldi til ábyrgðar sem notaðar eru í 

skólum hér á landi og verður fjallað um tvær þeirra, annars vegar SMT-skólafærni og 

hins vegar Olweusarverkefnið. 

 

10.2.1.  SMT-skólafærni 

SMT-skólafærni er einn af verkþáttum PMT-foreldrafærni en í raun er SMT hafnfirsk 

útfærsla á PBS (Positive behavioral support) sem á rætur að rekja til Bandaríkjanna.  

PMT-foreldrafærni er aðferð sem hefur það meginmarkmið að fyrirbyggja alvarlega 

hegðunarerfiðleika og taka markvisst á hegðun barna. Þessi aðferð er hugsuð fyrir 

börn, foreldra og skóla. SMT-skólafærni byggir á hliðstæðri hugmyndafræði og PMT, 

þar sem lögð er áhersla á að fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og þar 

með skapa jákvætt andrúmsloft í skólasamfélaginu. Aðferðin byggir á að kenna og 

þjálfa félagsfærni, hvetja til æskilegrar hegðunar og samræma viðbrögð starfsfólks 

gagnvart nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Ólíkum hópum nemenda er mætt 

með samræmdum viðbrögðum alls starfsfólks skólans og er áhersla lögð á að gefa 

jákvæðri hegðun gaum og nálgast nemendur með jákvæðum hætti (Skólaskrifstofa 

Hafnarfjarðar, e.d.). SMT-skólafærni er byggð á nokkrum þrepum sem innleidd eru í 

skóla eitt í einu. Aðferðin byggir á jákvæðri styrkingu og á að koma til móts við 

nemendur sem ekki eiga við hegðunarvandamál að stríða sem og þá sem eiga við 

veruleg hegðunarvandamál að etja. Við beitingu aðferðarinnar eru nemendur hvattir til 

að sýna jákvæða hegðun. Notaðar eru áminningar, hrós og umbunarkerfi. Hver skóli 

skilgreinir óæskilega hegðun og er hún stöðvuð markvisst með þessari aðferð 

(Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.). 

 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar voru af sérfræðingum í Oregon fylki í 

Bandaríkjunum, má skipta nemendum í hverjum skóla í þrjá hópa og þarf að bregðast 

við  þessum hópum nemenda á ólíkan hátt: (1) venjulegir nemendur (85-90% 

nemenda), (2) nemendur sem sýna fyrstu merki andfélagslegrar hegðunar og eiga á 

hættu að þróa með sér andfélagslegt hegðunarmynstur (7-10% nemenda) og að lokum 

(3) nemendur sem þegar sýna töluverða andfélagslega hegðun og eiga á hættu að hún 

aukist enn í framtíðinni (3-5% nemenda) (Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar, e.d.). 
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Út frá rannsóknum sem minnst hefur verið á, er talað um þriggja þrepa forvarnarlíkan. 

Á hverju stigi forvarnarlíkansins er lögð áhersla á kennslu í félagsfærni þar sem þeir 

nemendur sem hafa góða félagsfærni sýna síður óæskilega hegðun, eiga auðveldara 

með að eignast vini og að leysa farsællega úr vandamálum og ágreiningsefnum (Anna 

María Frímannsdóttir, 2006): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkáætlun SMT tekur um tvö til fjögur ár að innleiða í skólakerfið. Henni er skipt 

upp í fjögur stig. Skilyrði þess að hægt sé að nota aðferð sem þessa í skóla er að 

stjórnendur styðji verkefnið á allan hátt auk þess sem að 80% starfsmanna eða fleiri 

vilji taka þátt. Starfsmenn þurfa því að vera tilbúnir að vinna ákveðna 

undirbúningsvinnu og breyta starfsháttum sínum að einhverju leyti (Anna María 

Frímannsdóttir, 2006).  

 

Þegar búið er að innleiða SMT-skólafærni heldur teymi skólans áfram að vinna að því 

að tryggja notkun á þeim leiðum sem hafa verið þróaðar og innleiddar til lengri tíma 

ásamt því að aðlaga og betrumbæta þar sem við á (Anna María Frímannsdóttir, 2006). 

 

10.2.2.  Olweusarverkefnið 

Dan Olweus er frumkvöðull Olweusaráætlunarinnar en hann hefur rannsakað einelti í 

yfir 30 ár. Aðferðin byggist á forvarnarstarfi. Markmið Olweusaráætlunarinni er að 

draga úr eineltisvandamálum í skólum, hvort sem um er að ræða innan eða utan 

skólans og bæta félagstengsl. Lögð er áhersla á virka þátttöku foreldra með góðu 

samstarfi milli heimilis og skóla (Olweusarverkefnið gegn einelti, 2008). 

Aðferðin byggir á fáum aðalreglum sem ganga út á að endurskipuleggja félagslega 

umhverfið sem fyrir er og skapa andrúmsloft sem einkennist af: 
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• Hlýlegum og jákvæðum áhuga ásamt alúð hinna fullorðnu. 

• Ákveðnum römmum vegna óviðunandi hegðunar. 

• Stefnufastri beitingu neikvæðra afleiðinga sem hvorki eru líkamlegar né 

óvinveittar ef nemandi brýtur gegn þeim reglum sem ákveðnar hafa verið. 

• Við ákveðnar aðstæður eru hinir fullorðnu yfirboðarar og ráða í skólanum, 

bekknum og einstaklingsmálum, og raunar einnig heima. 

Aðferðin hefur verið útfærð á ýmsa vegu sem henta aðgerðum í skólum, á heimilum 

eða hvar sem er (Olweusaverkefnið gegn einelti, 2008).  

 

                        
(Sigrún Ágústdóttir, e.d.) 

 

Verkefnið hefur verið innleitt í um 40 skóla á Íslandi og eru dæmi um þá skólar eins 

og Fossvogsskóli, Breiðagerðisskóli, Öldutúnsskóli og Barnaskóli Vestmannaeyja svo 

eitthvað sé nefnt (Olweusarverkefnið gegn einelti, 2008). 

 

10.3.  Samskipti heimila og skóla 

Í áðurnefndri rannsókn Dr. Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns lýsir 

skólastjóri mikilvægi samskipta vel: ,,Allir hafa sitt hlutverk, nemandinn, skólinn og 

foreldranir og sérfræðingarnir. Ef einn hlekkur klikkar þá náum við ekki árangri... ef 

við náum ekki samvinnu komumst við ekkert” (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006). Nauðsynlegt er að bæði heimili og skólar geri sér grein fyrir því 

hversu mikilvægt þetta samstarf er. Allir þættir skólasamfélagsins, nemendur, 

foreldrar og starfsmenn skóla eru mikilvægir og því nauðsynlegt að þessir hópar vinni 

vel saman til þess að samskipti innan og utan skólans gangi sem best. Allir þessir 

Eineltishringurinn: 
Viðbragðsmynstur í eineltisaðstæðum 

Er virkur þátttakandi 
en á ekki frumkvæði 

Á sjálfur frumkvæði að 
eineltinu og tekur þátt 

Styður eineltið en er ekki 
virkur þátttakandi 

Er samþykkur eineltinu 
en styður það ekki 

sýnilega 

Sé hvað gerist,”kemur 
mér ekki við” 

Er á móti eineltinu og 
hjálpar eða reynir að 

hjálpa þolanda 

Er á móti eineltinu og finnst 
að hún/hann ætti að hjálpa 

(en gerir það ekki) 

Þolandi 

gerandi/gerendur 

meðhlaupari 
handlangari 

stuðningsaðili 
óvirkur gerandi 

óvirkur stuðningsaðili 
    hugsanlegur gerandi 

Hlutlaus áhorfandi 

hugsanlegur 
verndandi 

 

Ver þolandann 
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aðilar eiga sameiginlegra hagsmuna að gæta en það er velferð barnanna (Heimili og 

skóli, 2007).   

 
Þegar skoðaðar eru nokkrar forsendur fyrir samstarfi heimila og skóla þá ber í fyrsta 

lagi að nefna að á eftir börnunum koma foreldrarnir sem stærsti hagsmunahópur sem 

skólakerfið þjónar þ.e.a.s. að jafningjafræðsla í foreldrahópum stuðlar bæði að 

samstöðu meðal foreldra og skólavænum foreldrum sem styðja menntun barna sinna.  

Í öðru lagi ber að nefna að niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á það að þátttaka 

foreldra í árangursríku skólastarfi sé mikilvæg. Í þriðja lagi má benda á að ef foreldrar 

hafa áhuga á menntun barna sinna hefur það áhrif bæði á þroska þeirra og 

námsárangur. Í fjórða lagi má geta þess að samhentur foreldrahópur getur gert margt. 

Hann getur t.d. tekið á flestum vandamálum sem upp koma eins og t.d. 

agavandamálum og brugðist skjótt við einelti og stríðni (Heimili og skóli, 2007).  

  
Jákvætt viðhorf heimila til skólans er mjög mikilvægt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þeir nemendur sem alast upp við jákvætt viðhorf heimilisins til skólans standa sig 

yfirleitt betur í námi en þeir sem búa við neikvætt viðhorf til skólans. Hlutverk 

foreldra er að taka þátt í starfi barna sinna með því t.d. að hvetja þau til dáða, sýna því 

áhuga sem þau eru að fást við ásamt því að hvetja þau til almennrar kurteisi 

(Grunnskóli Reyðarfjarðar, e.d.). 

 
Skólar þurfa að hafa frumkvæði í því að efla samstarf milli skólans og heimila og 

gegna kennarar þar lykilhlutverki. Sýnt hefur verið fram á að ef kennari er jákvæður 

gagnvart samstarfi við foreldra er ávinningur mikill fyrir allt skólasamfélagið (Helga 

Margrét Guðmundsdóttir, e.d.). Gott samstarf kallast það þegar aðilar láta vita af því 

sem vel er gert, þegar milli aðila ríkir reglulegt samband, þegar gagnkvæmt traust ríkir 

og vilji til að leysa úr vandamálum um leið og þau koma upp (Gylfi Jón Gylfason, 

2004). 

 

10.4.  Forvarnarstarf 

Þegar bregðast þarf við erfiðri hegðun í skólum eru margir þættir sem geta skipt máli. 

Það þarf að vinna almennt forvarnarstarf, breyta viðmóti til einstaklinga, breyta 

áherslum í kennslu,stunda kerfisbundin vinnubrögð, bæta samskipti við foreldra og 

gera breytingar á skólakerfinu (Gretar L. Marinósson, 2003). 
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Þegar talað er um forvarnarstarf felur það í sér að móta jákvæðan skólabrag þar sem 

bæði einstaklingar og hópar eru hvattir til að sýna sínar bestu hliðar. Stuðningur 

heimila og skólastjórnenda getur skipt sköpum í samstarfi við kennara þegar kemur að 

forvarnarvinnu. Nauðsynlegt er að skólar hafi ákveðna stefnu í samskiptamálum sem 

hefur það hlutverk að samhæfa sjónarmið og krafta (Gretar L. Marinósson, 2003). 

 

10.5.  Þurfa skólar atferlismótunaraðferðir? 

Amitai Etzion, prófessor í Washington-háskólanum í Seattle, hefur skrifað margar 

bækur um siðgæði í samfélögum. Hann telur að fyrirkomulag agastjórnunar í skólum 

ráði því hversu góðir og árangursríkir þeir séu. Hann telur að ef nemendum finnist 

agastjórnunin sanngjörn frekar en að hún komi að ofan, sé hún áhrifaríkust (Gossen, 

1996/2002).  

 

Þegar talað er um að hegðun hafi breyst frá því áður fyrr þá er líka hægt að benda á 

það að áherslur innan skólanna hafa breyst. Áður lögðu skólar áherslu á að nemendur 

kynnu að hlýða, að þeir kynnu að biðjast afsökunar og að þeir kynnu að sitja á 

bekknum. Nú til dags er lögð áhersla á að nemendur búi yfir ákveðnum kostum sem 

búa þá undir framtíðina (Gossen, 1996/2002) og ber þar að nefna eftirfarandi: 

 

• Að þeir séu forvitnir, sjálfstæðir og leitandi 

• Að þeir séu duglegir að afla sér upplýsinga í gegnum fréttir og með því að 

notfæra sér tæknina. 

• Að þeir geti leyst úr vanda jafnvel áður en hann kemur upp og geta þar með 

sýnt fyrirhyggju. 

• Að þeir geti unnið í teymisvinnu og beitt lipurð í samskiptum. 

• Að þeir séu sjálfsagaðir og vandvirkir. 

• Að þeir séu sáttasemjarar og færir um að beita sér sem slíkir (Gossen, 

1996/2002). 

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar Gullkista við enda regnbogans eru skoðaðar virðist 

sem flestir telji að hegðunarvandkvæði innan skólanna hafi aukist á undanförnum 

árum. Skólar hafa val um hvernig þeir vilja taka á málunum. Margir skólar hafa á 

síðustu árum tekið upp atferlismótunaraðferðir sem stuðla að bættri hegðun og bættum 
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samskiptum innan skólanna. Til að mynda eru um 30 skólar að innleiða aðferðina 

Uppeldi til ábyrgðar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir, einkasamskipti, 8.apríl 2008). Með 

því að taka ákveðnar aðferðir upp virðist sem meiri regla komist á lausnir vandamála 

og einnig að nemendum sé ljósara til hvers er ætlast af þeim. Hvort allir skólar þurfi 

atferlismótunarkerfi er hins vegar spurning þar sem skólar eru eins misjafnir og þeir 

eru margir. Telja má að litlir skólar út á landi hafi jafnvel ekki eins mikla þörf á að 

notast við stífar atferlismótunaraðferðir og stórir skólar á höfuðborgarsvæðinu. Þó er 

hægt að segja að reglur séu eitthvað sem gott er að hafa og aðferðir sem einblína á 

jákvæðar aðferðir og kennslu nýrra leiða í samskiptum verði að teljast góð leið til að 

bæta samskipti fólks hvort sem það er innan eða utan skólanna. 

 

11. Samantekt 
Uppeldi til ábyrgðar er aðferð sem gengur út á það að ýta undir ábyrgðarkennd og 

sjálfstjórn barna og unglinga. Aðferðin á að þjálfa þau í að ræða um tilfinningar sínar 

og átta sig á þörfum sínum. Hugmyndafræðin á bak við aðferðina byggist á því að 

einstaklingur á að geta tekið sjálfstæðar og siðferðislegar ákvarðanir varðandi eigin 

hegðun án þess að eiga á hættu að fá skammir, hótanir, sektarkennd eða væntingar og 

loforð um umbun. Einstaklingar eiga að fá að vera þeir sem þeir vilja með hliðsjón af 

sinni eigin sannfæringu í stað þess að stjórnast af öðrum. Frumkvöðull aðferðarinnar, 

Diane Gossen, telur að innleiðing á ferlinu taki tíma og gera megi ráð fyrir því að það 

taki um þrjú til fimm ár þar til starfsfólk skóla sé farið að sjá merkjanleg áhrif hennar 

á brag skólans.   

 

Diane Gossen hefur skrifað nokkrar bækur sem Magni Hjálmarsson hefur íslenskað. 

Þessar bækur notaðist ég við varðandi umfjöllun um aðferðina. Diane Gossen hefur 

einnig haldi nokkur fjölsótt námskeið hér á landi. Áhugi á aðferðinni virðist því 

mikill. Magni Hjálmarsson hefur verið helsti hvatamaður hugmyndarinnar hér á landi 

og hefur auk þess að þýða bækur gert myndband um innleiðingu aðferðarinnar.  

Álftanesskóli og Heiðarskóli á Hvalfjarðarströnd hafa verið brauðryðjendur hér á 

landi varðandi aðferð Uppeldi til ábyrgðar og hef ég m.a. notast við efni frá þeim 

skólum við gerð ritgerðarinna. 
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Aðferðin finnst mér mjög áhugaverð enda tel ég hana taka á þáttum sem ekki margar 

aðferðir byggja á eða því að taka ábyrgð á eigi hegðun. Það er að mínu mati nokkuð 

sem mjög mikilvægt er að börn og unglingar læri að tileinka sér. Ég er einnig mjög 

ánægð með að sjá hvernig byggt er á samtalstækni þar sem bæði kennarar og 

nemendur hafa tækifæri til að tjá sig án ásakana og skamma. Kostirnir eru því margir. 

Að mínu mati er þetta aðferð sem allir skólar ættu að notast við.   

 

Rannsóknin Gullkista við enda regnbogans fannst mér einnig mjög áhugaverð. Mér 

fannst þar tekið á áhugaverðu efni og hlutir sem ég tel að séu áhugaverðir  í sambandi 

við hegðunarvandamál skoðaðir, eins og umfang hegðunarvandamála í skólum, munur 

eftir aldursstigum og munur á kynjum. Mér fannst mjög gott að sjá að 

foreldrasamstarf skiptir máli og tel ég algengt að upp á það vanti verulega í skólum. 

Ég álít að bæði jákvæður skólabragur og gott foreldrasamstarf séu atriði sem allt of oft 

skortir í skólastarfi.  

 

Margar aðferðir eru til varðandi atferlismótun og er misjafnt hvaða leið skólarnir velja 

að fara. Starfsfólk skóla sem vinna eftir aðferð Uppeldi til ábyrgðar býr til skýrar 

reglur um óásættanlega hegðun og hvernig starfsfólk á að bregðast við ef reglunum er 

ekki framfylgt. Mjög mikilvægt er að mörkin séu skýr þannig að ljóst sé til hvers er 

ætlast að nemendum og starfsfólki. Með aðferðinni er nemendum skapað tækifæri til 

af læra að mistökum sínum og þeim hjálpað til við að finna betri lausn og byggja á 

þann hátt upp sinn innri styrk. 

 

Ég tel að ástæðurnar fyrir því að atferlismótunaraðferðir eru meira notaðar nú til dags 

en áður fyrr séu fleiri en ein. Eflaust er búið að þróa þær og bæta frá því sem áður var 

og ættu þær því að vera aðgengilegri til notkunar. Einnig tel ég að með breyttu og 

harðara þjóðfélagi þurfi frekar að setja mörk og hafa reglur mjög skýrar þannig að allt 

gangi sem best.   

 

Ef bornar eru saman aðferðir SMT-skólafærni og Uppeldi til ábyrgðar þá hafa 

aðferðirnar báðar svipaðan boðskap. Það að fá meiri jákvæðni inn í skólana og einnig 

að unnið sé eftir föstum reglum sem allt starfsfólk skólanna starfar eftir. Mín skoðun 

samræmist þessu. Það er gott þegar allir starfsmenn skólans eru að vinna eftir 

ákveðnum aðferðum en ekki hver og einn með sína aðferð. Slíkt getur virkað mjög 
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ruglingslegt fyrir nemendur. Markmið beggja aðferðanna er að fyrirbyggja 

hegðunarfrávik en SMT-skólafærni gerir það með því að hrósa fyrir góða hegðun  og 

beitir því umbun sem aðferð Uppeldis til ábyrgðar styður ekki. Aðferðin Uppeldi til 

ábyrgðar leggur meira upp úr því að ef mistök eru gerð þá eiga nemendur sjálfir að 

finna lausnir á hvernig hægt er að vinna úr þeim og læra af þeim. Hún byggir meira á 

samræðum. 

 

Olweusarverkefnið og Uppeldi til ábyrgðar eru aðferðir sem báðar eru góðar en hafa 

misjafnar áherslur. Olweusarverkefnið byggir fyrst og fremst á að stöðva einelti og er 

farið eftir áætlun til að stöðva alla slíka hegðun. Uppeldi til ábyrgðar tekur öðruvísi á 

þessum þætti þar sem nemendur ákveða sjálfir hvernig hegðun þeirra á að vera m.a. 

gagnvart öðrum og skrifa sáttmála því til samþykkis. Aðferðin stuðlar að góðum 

samskiptum eins og gert er með Olweusarverkefninu en ef eitthvað kemur upp á eru 

aðilar látnir finna lausn á vanda sínum og sættast. Báðar þessar aðferðir byggja á góðri 

hugmyndafræði að mínu mati en eru þó með ólíkar aðferðir að markmiðinu.  

Forvarnarstarf, eins og Olweusarverkefnið, tel ég mjög mikilvægt og held ég að aldrei 

sé hægt að byrja of snemma. Heimili og skólar þurfa að mínu mati að vinna saman að 

þessum þætt. 

 

Þegar ég fór að velta fyrir mér aðferð Uppeldi til ábyrgðar og hvers vegna 

nauðsynlegt sé að notast við slíka aðferð í skólum var niðurstaða mín sú að allt of 

algengt er að þar sé notast við refsingar og neikvæða styrkingu. Einnig tel ég að þar 

sem hegðunarvandkvæði virðast frekar hafa aukist en minnkað á síðustu árum þá sé 

gott að notast við ákveðna aðferð sem virðist skila sér vel inn í skólasamfélagið.   

 
Mér fannst mjög áhugavert að kynna mér aðferð Uppeldis til ábyrgðar og hef mikinn 

áhuga á að starfa  í framtíðinni þar sem aðferðinni er beitt og geta þá kynnst 

aðferðinni enn betur í framkvæmd og verki. 
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12. Lokaorð 
Í þessari ritgerð er fjallað um aðferðina Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga.  

Einnig er fjallað um rannsóknina Gullkista við enda regnbogans, sem gerð var um 

hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík, og aðrar atferlismótunaraðferðir. Auk þess 

er fjallað um atriði sem tengjast grunnskólanum almennt, t.d. forvarnarstarf og 

samstarf heimila og skóla.   

 

Eftir að hafa kynnt mér aðferð Uppeldi til ábyrgðar í gegnum ritgerðaskrif þá er mín 

skoðun sú að hún sé mjög áhugaverð og skilvirk og byggi á áhugaverðum þáttum sem 

allir skólar ættu að tileinka sér. Ég tel að þar sem aðferðin byggir á jákvæðum 

samskiptum og sjálfskoðun sé hún kjörin leið til þess að ala nemendur upp í jákvæðni 

í stað þess að hafa styrkingarnar neikvæðar eins og allt of algengt er bæði í skólum og 

á heimilum. Einnig tel ég að ef nemendur alast upp við jákvæða styrkingu og læri að 

taka ábyrð á eigin hegðun, þá muni þeir halda út í lífið fullir sjálfstrausts og kunna að 

taka ábyrgð á sjálfum sér og sinni hegðun. Með því getur aðferðin haft jákvæð áhrif á 

samskiptamynstur fólks.  

 

Ritgerðina tel ég gagnast öllum þeim sem hafa áhuga á agamálun og 

atferlismótunaraðferðum, t.d. foreldrum, kennurum, kennaranemum og starfsfólki 

skóla. Að lokum vil ég taka fram að Uppeldi til ábyrgðar er góð og áhugaverð aðferð 

sem vert er að kynna sér og getur nýst á fleiri stöðum en einungis í skólum. 
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