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Ágrip  

Reglulega eru gefnar út uppeldishandbækur fyrir foreldra sem innihalda ýmis ráð og leiðir 

til að aðstoða foreldra við uppeldi barna sinna. Í þessari ritgerð verður rýnt í fjórar 

uppeldishandbækur og dregnar fram þær ólíku kenningar sem endurspeglast í bókunum 

sérstaklega er varðar samskipti og hvernig foreldrar geta stuðlað að sjálfsaga þeirra. 

Atferlisstefnan og hugsmíðahyggja eru þær helstu kenningar sem lúta að því hvernig barn 

lærir og hvernig má kenna barni, til dæmis æskilega hegðun. Þessar kenningar byggja á 

ólíkum hugmyndum um nám og þroska barna. Sú fyrri, atferlisstefnan, byggir á því að 

barn lærir hegðun útfrá þeim viðbrögðum sem það fær frá umhverfinu. Í hugsmíðahyggju 

er litið svo á að barn þurfi að fá tækifæri til að móta sína eigin þekkingu og skilning.  

Helstu niðurstöður sýna að hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar birtast 

greinilega í þeim ráðum sem foreldrum eru gefin. Foreldrar verða að athuga hvaða 

skilaboð þeir senda með viðbrögðum sínum við hegðun barna sinna, jafnframt er gagnlegt 

að notast við umbunakerfi. Mikilvægt að leyfa barninu að hafa áhrif á umhverfið sitt til 

dæmis með þátttöku í fjölskyldufundum, húsverkum og að semja reglur. Þá er líklegra að 

barnið beri virðingu fyrir reglunum og fylgi þeim.  
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1 Inngangur    

Reglulega í gegnum árin hafa uppeldishandbækur fyrir foreldra verið gefnar út. Þær eru 

jafn mismunandi og þær eru margar. Í þessari ritgerð mun ég að skoða 

uppeldishandbækur fyrir foreldra sem hafa komið út á íslensku á þessari öld. Ég mun 

skoða á skipulagðan hátt hvernig ólíkar kenningar um uppeldi endurspeglast í þeim 

leiðbeiningum og ráðum sem foreldrum eru gefnar í bókunum, einkum um aga og 

uppeldi. Ég mun einnig skoða hvaða sýn til barna birtist í þessum ráðum, ekki síst 

hugmyndir um þroska barna og hvernig stuðla megi að sjálfsaga þeirra. Tvær helstu 

kenningar sem lúta að því hvernig barn lærir og þroskast eru annarsvegar hugsmíðahyggja 

og hinsvegar atferlisstefna. Sú fyrri, hugsmíðahyggjan, byggist á því að barn verður að fá 

tækifæri til að spreyta sig og taka þátt í að móta sína eigin þekkingu og skilning. Sú síðari, 

atferlisstefnan, byggir hinsvegar á þeirri hugmynd að hegðun barns mótist fyrst og fremst 

af viðbrögðum sem barnið fær frá umhverfinu, og að raunverulegur skilningur barnsins 

komi síðar.   

  Skólaskylda var tekin upp á Íslandi í byrjun 20. aldar og hefur síðan ríkt það viðhorf 

að skólinn skuli annast menntun og fræðslu en heimilin og foreldrar beri ábyrgð á uppeldi 

og umönnun. Í kjölfar breyttra þjóðfélagsþátta hafa stofnanir þó tekið að sér meiri ábyrgð 

á uppeldi barna. Í almennum hluta Aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011) er skráð að mikilvægt sé að heimili og skóli vinni saman að sameiginlegu markmiði 

þar sem menntun barna er skilyrði að góðum árangri. Mikilvægt er að foreldrar geri sér 

grein fyrir hlutverki sínu þar sem margir eru farnir að treysta of mikið á fagfólk og leggi í 

raun ábyrgðina á það. Þá geta kennarar aukið vitund foreldra að þeir séu mikilvægasti 

þátturinn í velferð barna sinna en ekki annað fagfólk (Nanna Kristín Christiansen, 2007). 

Sigrún Júlíusdóttir (2002) skrifar að hlutverk foreldra sé að hafa áhrif á hvort barn þeirra 

aðlagast samfélaginu. Foreldrar þurfa að hafa viljann til að forgangsraða og láta neyslu 

sína og tímaeyðslu mæta afgangi og einblína frekar á velferð barnanna og samveru í 

fjölskyldunni. Börn hafa þörf fyrir að finna fyrir umhyggju og nálægð frá foreldri. Ef 

foreldri er samkvæmt sjálfu sér og gefur skýr skilaboð um æskilega hegðun og viðbrögð 

færir það barninu sjálfkrafa sjálfstraust og öryggi. 
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  Í bókinni Miðaldabörn (Ármann Jakobsson og Torfi H. Tulinius, 2005) er skrifað um 

sýn til barna á miðöldum. Þar er fjallað um hugmynd Ariés (1960, eins og vitnað er í 

Gunnar Karlsson, 2005) um viðhorf til barna á miðöldum, hann skrifar að hugmyndir um 

bernsku hefðu ekki verið til og börn voru álitin sem litlir fullorðnir einstaklingar. Hann hélt 

því fram að fólk á miðöldum hefði verið grimmt við börn og forðast að tengjast þeim 

tilfinningalega því oft var mikil hætta á að missa þau. En það eru ekki til neinar einfaldar 

alhæfingar sem eiga við um framkomu fullorðinna við börn á miðöldum. En aftur á móti 

eru til fjölmörg dæmi um ást fullorðinna á börnum og mikla eftirsjá þegar börn þeirra dóu 

(Gunnar Karlsson, 2005). En ég velti því fyrir mér hvernig hugmyndir um aga og uppeldi 

birtast í uppeldishandbókum í dag.  

  Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara í þessari ritgerð eru: Hvernig 

endurspeglast hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar í 

uppeldishandbókum fyrir foreldra? Hvernig er talið að foreldrar geti sem best stutt við 

sjálfsaga hjá börnum? Og hvaða sýn til barna birtist í þessum bókum? 

  Fyrst verður farið yfir sögulega sýn á aga þar sem hugmyndir um aga hafa breyst 

síðan fyrstu heimildir voru skráðar. Næst verða hugtökin sjálfsagi og sjálfsstjórn skilgreind 

en þau eru náskyld, fjallað verður um eina frægastu rannsókn um sjálfsstjórn sem er 

sykurpúðarannsóknin. Næstu tveir kaflar þar á eftir fjalla um hugsmíðahyggjuna og 

atferlisstefnuna þar sem nefndir verða helstu fræðimenn og kenningar þeirra um nám og 

hvernig börn læra hegðun. Foreldrar eru á vissan hátt kennarar barna sinna. Þeir þurfa að 

kenna börnum sínum aga, sjálfsaga, hegðun og samskipti eftir bestu getu. En þó ber að 

nefna að auk foreldra eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif. Ég mun skoða hugmyndir 

fræðimanna nám og hvernig börn þroskast, læra og hvernig má hafa áhrif á hegðun. Á 

eftir þeirri umfjöllun kemur aðferðarfræðikafli þar sem farið er yfir þær aðferðir sem ég 

notaði við yfirlestur og greiningu bókanna. Því næst er stutt umfjöllun um þær bækur sem 

skoðaðar voru og í kjölfarið verða niðurstöðurnar settar fram og ræddar. 
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2 Agi 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtökin aga, sjálfsaga og sjálfsstjórn en þau eru öll 

náskyld og fjalla um leiðir til að stuðla að því að einstaklingar fylgi samskiptareglum, beri 

virðingu fyrir öðrum og hafi stjórn á eigin hegðun. Mikilvægt er að skilgreina þau vel og 

skýra út þá merkingu sem að baki liggur. Agi hefur breyst töluvert í gegnum tíðina og 

verður gerð grein fyrir þeirri þróun. Síðan verða hugtökin sjálfsagi og sjálfstjórn skilgreind 

og sagt frá rannsókn á sjálfstjórn.  

2.1 Söguleg sýn á aga  

Ef maður skrifar agi inná snöru koma orðin ótti, lotning, tamning við reglusemi, ófriður, 

órói. Ef maður velur að skoða íslenska samheitaorðabók koma orðin uppeldi, reglufesta, 

taumhald, órói; væta (Íslensk orðabók, e.d.).  

  Á fyrri öldum voru hugmyndir um aga og uppeldi byggðar á siðfræði 

Íslendingasagna og kristinnar siðfræði sem og norrænum og íslenskum 

menningarhefðum. Strangur og mikill agi var talinn jákvæður. Þá var lagt bann við hegðun 

sem talin var óviðeigandi og engin afskipti voru höfð af þeim tilfinningum og hvötum sem 

ollu hegðuninni. Sveigjanlegar, samkvæmar reglur voru óalgengar og voru þær frekar 

samhengislausar og jafnvel ærumeiðandi. Þar af leiðandi upplifðu börn oft lítillækkun og 

gagnrýni foreldra þegar þau hegðuðu sér ekki samkvæmt settum reglum. Einnig æstust 

börnin frekar upp í mótþróa þegar ekki var tekið tillit til tilfinninga þeirra (Helga 

Hannesdóttir, 1996). Á síðustu öld hafa hugmyndir um aga og uppeldi breyst samfara 

rannsóknum geðlækna og sálfræðinga. Rannsóknir hafa lagt áherslu á sálrænar, 

líkamlegar og erfðafræðilegar ástæður hegðunarerfiðleika. Í dag er talið viðeigandi að 

foreldrar styðji við barnið sitt, veiti tilfinningum þess athygli og geri barninu ljóst hverjar 

væntingar þeirra séu. Oft er talað um svokallaðan jákvæðan aga sem er andstæðan við 

agahugtakið fyrr á öldum þar sem agi var talinn heftandi og bælandi sérstaklega fyrir 

viðkvæma einstaklinga í mótun. Jákvæður agi felst í því að byggja upp einstaklinga með 

hvatningu og hrósi og að hjálpa þeim að mynda sjálfstraust og sjálfsaga en ekki að brjóta 

niður fólk með neikvæðum athugasemdum og ströngum reglum (Helga Hannesdóttir, 
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1996). 

  Þó agi hafi stundum neikvæða merkingu fyrir suma er hann mjög mikilvægur. Öll 

börn þurfa leiðbeiningar og stjórnun. Ef barn fær of mikið frelsi og frjálsræði getur það 

haft í för með sér vanrækslu. Frjálsræði fylgir ábyrgð sem getur reynst börnum erfið ef 

ábyrgðin er ekki í samræmi við þroska barnsins. Agi þýðir í raun að kenna. Kennsla er 

byggð á því að setja sér markmið, skipuleggja hvetjandi leiðir og að finna lausnir sem virka 

(Durrant, 2011). 

2.2 Sjálfsagi og sjálfsstjórn 

Aðalmarkmiðið með aga er að barn öðlist sjálfsaga (Gordon og Williams-Browne, 1996). 

En það má lýsa sjálfsaga sem hæfni til að standast erfiðleika og þrautir, sama hvort þær 

eru líkamlegar, tilfinningalegar eða andlegar (Ingrid Kuhlman, 2010). Að öðlast góða 

sjálfsstjórn er mjög erfið áskorun. Til að fást við þau markmið sem maður setur sér þarf 

maður að geta stjórnað athygli, hegðun og tilfinningum sínum (Baumeister og Vohs, 2004; 

Colman, Hardy, Albert, Rakkaelli og Crockett, 2006). Þegar skrifað er orðið sjálfsstjórn inná 

snara.is (Íslensk orðabók, e.d.) kemur þessi skilgreining: sjálfræði, það að stjórna sjálfur, 

vald yfir eigin tilfinningum og ástríðum. Það kannast flestir við það að sitja fyrir framan 

sjónvarpið og hugsa um hvað það væri gott að fara í einn hressandi kvöldgöngutúr. Það er 

svo gott fyrir heilsuna, en alltof oft hefur maður einfaldlega ekki viljastyrkinn né 

sjálfsagann til að rífa sig upp úr sófanum. Við höfum flest einhverjar venjur sem við 

værum meira en til í að breyta til dæmis að hætta að borða nammi, hætta að reykja, 

minni leti eða takast á við frestunaráráttu. Til að geta það þurfum við að búa yfir sjálfsaga.  

  Ein frægasta rannsókn um sjálfsstjórn var gerð árið 1989 af þeim Mischel, Shoda 

og Rodriguez. Þátttakendur voru fjögurra ára börn sem voru í leikskóla við Stanford 

háskóla í Bandaríkjunum. Eitt barn í einu settist við borð inní herbergi þar sem 

rannsakandinn útskýrði fyrir barninu hvað þau væru að fara að gera. Á borðinu fyrir 

framan barnið var einn sykurpúði, rannsakandinn fór síðan fram og barnið átti að bíða 

þangað til hann kæmi aftur eða dingla bjöllunni sem var á borðinu og þá kom 

rannsakandinn strax aftur. Ef barnið myndi bíða þangað til rannsakandinn kæmi aftur án 

þess að dingla bjöllunni eða borða sykurpúðan myndi barnið fá tvo sykurpúða í viðbót. 

Þetta skapaði togstreitu hjá barninu um hvort það átti að ýta á bjölluna eða bíða eftir 

rannsakandanum. Þeir sem voru yfirleitt með góða sjálfsstjórn gátu beðið eftir 
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rannsakandanum (Mischel o.fl., 1989). 

  Tíu árum síðar var gerð rannsókn sem fylgdi eftir börnunum. Þá voru foreldrar 

spurðir um hvernig börnunum, sem þá voru orðin unglingar, gengi. Þau börn sem höfðu 

staðið sig vel í fyrri rannsókninni það er að segja beðið allan tímann, stóðu sig betur í 

skóla, voru í góðri félagslegri stöðu, gátu vel tekist á við vonbrigði og gátu staðist 

freistingar. Þau höfðu betri orðaforða og áttu auðvelt með að orða hugmyndir, settu sér 

langtímamarkmið og náðu þeim (Mischel o.fl., 1989). 

  Nýleg langtímarannsókn fylgdi eftir um þúsund einstaklingum frá fæðingu til 32 

ára aldurs. Skoðað var hvernig einstaklingum gekk að standast freistingu og tímabundið 

val tengt við heilsu, samfélagslega stöðu og glæpatíðni (Moffitt o.fl. 2011). Niðurstöður 

rannsóknarinnar styrkja niðurstöður Mischel og fleiri (1989). Þeir sem höfðu lélega 

sjálfstjórn þegar þeir voru yngri voru líklegri til að eyða pening, áttu ekki heimili og voru 

líklegri til að eiga í vandamálum tengdum fjármálum. Þeir voru einnig líklegri að til að 

misnota vímuefni og áfengi (Moffitt o.fl., 2011). 

  Ljóst er að góður agi er mjög mikilvægur í uppeldi barna. Hann er í raun grunnur 

að sjálfsaga hjá börnum sem helst svo í hendur við sjálfsstjórn. Foreldrar þurfa að hjálpa 

barni sínu að öðlast góðan sjálfsaga og sjálfsstjórn. Það geta þeir gert með því að gefa 

barninu alltaf skýr skilaboð um hvað þeir ætlast til af barninu. 
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3 Kenningar um nám 

Í þessum hluta verður fjallað um tvær ólíkar kenningar um nám barna. Það eru 

hugsmíðahyggja og atferlisstefnan. Fyrst verður fjallað um hugsmíðahyggju og helstu 

fræðimenn hennar en það eru John Dewey, Jean Piaget og Lev Vygotsky. Síðan verður 

rýnt í atferlisstefnuna og helstu forvígismenn hennar, þá John Watson og B.F. Skinner 

  

3.1 Hugsmíðahyggja 

Samkvæmt hugsmíðahyggju er það að læra ekki bara að öðlast þekkingu heldur er það 

flókið ferli þar sem einstaklingar smíða og byggja upp sína eigin þekkingu. Kennsla er ferli 

sem styður þær framkvæmdir sem tengjast því að byggja upp þekkingu frekar en að miðla 

henni á einn veg (Duffy og Cunningham, 1996). 

  Rekja má hugmyndir um hugsmíði aftur til miðrar 18. aldar, nánar tiltekið til 

Immanuel Kant. Hann skilgreindi tíma, rúm og orsakasamhengi sem grundvallarhugtök 

þekkingar. Þekking væri í raun óhugsandi án þeirra. Hugsun okkar hefur áhrif á 

þekkingarmyndun sem og umhverfið og hvernig við skynjum það (Meyvant Þórólfsson, 

2003). 

3.1.1 John Dewey 

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur sem setti fram hugmyndir um 

menntakerfið sem áttu eftir að hafa mikil áhrif. Hann lagði mikla áherslu á reynslu í 

menntun þar sem börn læra með því að tengja námið við fyrri reynslu (Dewey, 2000). 

Skólar eru ein leið til að stunda nám þar sem námsumhverfið á að vera einfalt og skýrt. 

Með skýru umhverfi á Dewey við að umhverfið eigi ekki að vera vandamálalaust heldur á 

það að vera laust við það allt sem er léttvægt, dautt og rangsnúið. Hinsvegar nota skólar 

tiltölulega yfirborðskenndar leiðir til að miðla menntun. Þar sem menntun og nám á sér 

stað eru einnig samskipti sem miðla öllu því sem gerir samfélagi mögulegt að lifa. Dewey 

segir einnig að nám sé ferli sem þarf að þroskast (Fott, 2009). Samkvæmt Dewey er agi 

æfingar og endurtekningar sem þjálfa ekki hugsanir nemenda. En þó er til jákvæður agi 

sem hjálpar nemendum að stjórna markmiðum sínum (Dewey, 1994).  
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Dewey gagnrýndi hefðbundið skólastarf sem byggir á því að kennarar miðli þekkingu sinni 

inní nemendur í gegnum staðlað námsefni og formfast kennsluskipulag og aga (ekki 

jákvæðan aga). Útkoman er skólastofa þar sem kennarinn stendur og talar til 

nemendanna og það er ætlast til að þeir læri með því að leggja á minnið. Kennarar líta oft 

á nemendur sem aðgerðalausar líffverur sem þarf að hella þekkingu í, óháð 

einstaklingsbundnum þörfum nemendanna (Weiss, DeFalco og Weiss, 2005). Ef nemendur 

upplifa nám sitt á þennan hátt missa þeir löngunina til að læra. Nám í skólanum þarf að 

endurspegla daglegt líf til að nemendur geti yfirfært þekkingu sem þau þegar búa yfir úr 

samfélaginu inn í skólann og öfugt (Dewey, 2000).  

  Skólinn á að vera undirbúningur fyrir nemendur til að takast á við og lifa í 

lýðræðislegu samfélagi. Þau eiga að hafa áhrif á nám sitt og hafa val. Chicago Laboratory 

School er skóli sem Dewey stofnaði stofnaði í upphafi 20. aldar og byggði skólastarfið á 

þeirri sýn að barnið sé alltaf að taka breytingum og þroskast þar sem krafist er virkrar 

þátttöku barna og reynslu þeirra og áhuga (Weiss o.fl., 2005). The Laboratory School var í 

raun tilraun á heimspekihugmyndum Dewey. Kennarinn hafði það hlutverk að þroska 

hæfileika barna í að leysa vandamál með því að nýta reynsluna. Til dæmis lærðu þau að 

vinna með hör. Hann var ræktaður í garðinum. Síðan voru búnir til þræðir úr honum á 

mjög einfaldan hátt með því að hreinsa trefjarnar frá hörnum og hann svo þurrkaður. 

Þannig lærðu börnin að vinna úr öllum þeim vandamálum sem tengjast hör með því að 

vinna með viðfangsefnið. Sama aðferð var notuð í öðrum greinum eins og rúmfræði. Það 

að leyfa börnum að vinna með viðfangsefnin hjálpar þeim að læra aðferðir til að leysa 

vandamál og ýtir undir skapandi hugsun þar sem þau fá sjálf að koma með hugmyndir um 

aðferðir og lausnir (Durst, 2010). Mikilvægt er að kennari hvetji nemendur til að taka 

virkan þátt í náminu og nálgist viðfangsefni frá mörgum sjónarhornum (Dewey, 2000). 

 

3.1.2 Jean Piaget 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur fræðimaður sem skrifaði mikið um 

vitsmunaþroska barna. Hann lærði líffræði, náttúruvísindi, sálfræði og heimspeki. Hér 

verður gerð grein fyrir kenningu Piaget um hugsun barna og þroskaferli þeirra.   

  Piaget setti fram þá kenningu að hugsun barna væri ólík hugsun fullorðinna og að 

athafnir barna orsaka hugsun þeirra. Þau verkefni sem barnið fæst við þarf að vera í 



15 

samræmi við það þroskastig sem það er á. En Piaget sagði vitsmunalíf einstaklinga 

tengjast saman í heildræna formgerð. Einstaklingar fara í gegnum þroskaferli sem mótast 

af mismunandi röð formgerða, þar sem ein tekur við af annarri (Sigurjón Björnsson, 1992). 

  Aðalhugtökin sem koma fram í kenningu Piaget eru skema sem er safn hugsana 

um einhvern hlut eða einhverja athöfn. Þessi skemu byrja einföld en verða með tímanum 

og þroska barnsins flókin. Til dæmis gæti verið skema hjá ungu barni að sjúga allt sem það 

stingur uppí sig. Það væri sogskema. Aðgerð er þegar barn endurtekur aðgerðir fram og 

aftur í huganum án þess að framkvæmar þær. Hlutbundnar aðgerðir innihalda aðhæfingu 

og samlögun. Þegar um samlögun er að ræða aðlagar barnið einhverja nýja reynslu við 

fyrri hugmyndir svo hún passi við fyrri skemu. Hinsvegar í aðhæfingu aðlagar barnið fyrri 

hugmyndir að einhverju nýju og býr til nýtt skema (Sigurjón Björnsson, 1992). Að 

uppgötva nýja þekkingu er undirstaða skilnings hjá börnum þar sem eldri þekking þarf að 

bindast nýrri þekkingu (Mooney, 2000) 

  Piaget skipti þroska barna uppí fjögur stig. Fyrsta stigið er skynhreyfistig (0-2 ára) 

en á þeim tíma öðlast barnið hægt og rólega tímaskyn, orsakaskilning, rúmskilning og 

hlutfesti (það skilur að hlutir eru til þó þeir hverfi sjónum þeirra). Piaget skiptir 

skynhreyfistiginu í sex þrep sem líkt og formgerðirnar, taka við hvor af annarri í gegnum 

þroskaferlið. Skynhreyfistig skiptist í  

Viðbragðaþrep: ásköpuð viðbrögð, atferli snýst um líkama barnsins og að fullnægja 

frumstæðustu þörfum þess. 

 Fyrstu hringsvararnir: þegar nýtt atferli kemur fram við tilviljunakennda tengingu 

viðbragða mun barnið endurtaka það með háttbundnum hætti. Hér er aðeins tekið 

tillit til líkama barnsins. 

 Aðrar hringsvaranir: þá bætist umhverfið við. Barnið fær áhuga á áhrifum sínum og 

afleiðingum gerða sinna. Til dæmis þegar barn tekur upp hringlu og býr til hljóð. 

 Samræming annarra hringsvarana: þá byrja einstök og aðskilin skemu að tengjast 

og fyrstu drög að notkun tákna koma í ljós. 

 Þriðju hringsvaranir: athygli beinist að viðföngum sem barnið rannsakar og býr til 

nýtt skema sem orsök frá aðhæfingu viðfangsefnisins.  
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 Upphaf táknbundinnar hugsunar: tilraunastarfsemi í huganum hefst, barnið hugsar 

áður en það framkvæmir og hugsun felst í táknum (Sigurjón Björnsson, 1992). 

 Næsta stig er foraðgerðarstig (2-7 ára). Helsta einkenni hugsunar á foraðgerðarstigi er 

sjálflægni sem felst í:  

 mjög sjálfmiðaðar hugsanir. 

 barnið greinir sig ekki frá öðrum. 

 barnið getur ekki sett sig í spor annarra. 

 barnið gerir sér ekki grein fyrir því að það sem þau skilja, skilja ekki endilega 

allir (Sigurjón Björnsson,1992). 

Hugsun barna á foraðgerðarstigi er einhliða sem þýðir að barn getur bara skoðað eitt 

atriði fyrirbæris en þarf í raun að skoða margar hliðar til að skilja það til fullnustu. Sem 

dæmi má nefna þegar jafnmiklu vatni er hellt ofan í tvö glös sem eru misstór og missvíð. 

Barnið myndi líklegast segja að það væri meira vatn í hærra glasinu því það virðist stærra. 

Það getur ekki hugsað um bæði hæð glassins og breidd þess til að fá út rétta niðurstöðu 

(Sigurjón Björnsson, 1992). Á þessu stigi byrjar barnið að nota táknræna hugsun og öðlast 

getu til að stjórna hugsunum sínum (Mooney, 2000). 

  Næst tekur stig hlutbundna aðgerða (7-11 ára) við. Þá fer barnið að öðlast hugsun 

sem má kalla rökrænt kerfi. Þá fer sjálflægnin dvínandi sem þýðir að barnið getur farið að 

skoða viðfangsefni sem rökrænt verkefni óháð löngunum og þörfum þess. Einnig verður 

hugsunin gagnhverf sem þýðir að barnið getur hugsað um tvær eða fleiri hliðar fyrirbæris. 

Varðveisla tengist því að ná valdi á rökréttri hugsun og að geta dregið réttar ályktanir 

enda þótt ýmsar breytingar verði á viðfangsefninu. Börn byrja að flokka fyrirbæri og 

viðfangsefni og skilja tengsl milli ólíkra flokka. Hugsun nær þó aðeins til hins raunverulega 

hlutheims, hér og nú (Sigurjón Björnsson, 1992). 

  Formlegar aðgerðir eru svo seinasta stigið (frá 12 ára). Hér getur barn farið að tala 

um það sem er hugsanlegt og mögulegt, semsagt hugsun ekki bundin við „hér og nú“. 

Börnin fara einnig að geta skoðað hugsun sína. Hún verður sveigjanlegri og fara börnin að 

hugleiða fyrirbæri á fjölbreyttari hátt (Sigurjón Björnsson, 1992). 

  Ljóst er að börn þroskast í gegnum ferli og mismunandi þroskastig. Börn byrja að 

stjórna hugsun sinni um tveggja ára en eru mjög sjálflæg. Þau byrja að aðgreina sig sjálf 
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frá öðrum og hugsa um viðfangsefni frá mörgum sjónarhornum þegar þau eru um það bil 

sjö ára. Þetta eru mikilvægir þættir í þroska barna og vert að hafa í huga við vinnu með 

börnum. Pigaet lagði einnig áherslu á samspil einstaklinga og umhverfis þar sem kennarar 

og nemendur ynnu saman og þar á að ríkja gagnkvæm virðing. Vitsmunaþroskinn eykst 

við það að fást við viðfangsefni og gera tilraunir (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir og 

Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Þegar skemu byrja að myndast geta leiðbeiningar frá 

foreldrum flýtt fyrir og hjálpað börnum að þróa nýtt skema. Börn læra samskipti í gegnum 

reynslu af samskiptum við uppalendur sína. Góð félagsleg samskipti virðast hafa góð áhrif 

á vitsmunaþroska barna. Þannig efla foreldrar vitsmunaþroska barns, með leiðbeiningum 

og samskiptum (Snowman og McCown, 2011). 

3.1.3 Lev Vygotsky 

Vygotsky (1896-1934) kom með annað sjónarhorn á kenningar Piaget. Hann sýndi fram á 

mikilvægi hins félagslega og umhverfis í námi hvers einstaklings. Samkvæmt Vigotsky 

skapar hver einstakingur sitt eigið hugtakanet, en einnig að einstaklingar í sama hópi þrói 

svipað eða sameiginlegt hugtakanet sem inniheldur sömu fyrirbæri. Við það skapast 

sameiginleg merking og túlkun á reynslu og upplifun þeirra sem tilheyra sama samfélagi 

og menningu (Tudge, 1990). Barnið lærir með því að tengja saman ákveðin hugtök, 

mynstur og ferli. Samskipti barna (ólærð, óreynd, óþroskuð) og fullorðinna (reynd, 

þroskuð, lærð) skipta miklu máli og eru forsenda vitsmunaþroskans og þar af leiðandi 

árangurs í námi (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þannig á nám sér aldrei stað í tómarúmi, 

heldur ávallt í samspili við aðra einstaklinga og þá menningu sem ríkir í umhverfinu. 

  Vygotsky skipti þroska í tvo hluta. Annars vegar er það svæði hins raunverulega 

þroska (e. zone of actual development) og hinsvegar svæði hins óráðna þroska eða 

þroskasvæðið (e. zone of proximal development). Ef einstaklingur býr við rétt skilyrði og 

fær nægilega örvun er líklegra að hann þroskist örar og hraðar á þroskasvæðinu. 

Vinnupallafyrirkomulag (e. scaffolding) er myndlíking fyrir þessari kenningu. Þar sem 

þekkingarmyndun og nám væri líkt og þegar bygging er smíðuð. Byggingin verður alltaf 

traustari eftir því hversu góð og traust verkfærin og vinnupallarnir eru sem notaðir eru við 

smíðin. Þannig byggja nemendur upp þekkingu í gegnum samskipti við aðra einstaklinga. 

Á endanum hlýtur einstaklingurinn trausta kunnáttu sem hann notar án stuðnings og þá 

má fjarlægja verkfærin og vinnupallana (Vygotsky, 1978). 
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  Foreldrar hafa mikil áhrif á hvernig barn þroskast og er hlutverk þeirra mjög 

mikilvægt. Oft þurfa þeir að aðstoða barn með ákveðið viðfangsefni í dag. Ef þeir gera það 

á áhrifaríkan hátt þurfa þeir ekki að aðstoða barnið á morgun. Það á að setja markið 

hærra en það sem barnið ræður við en þó inná þroskasvæði þess til að efla þroskann. 

Foreldrar eiga að styðja við barnið og leiða það áfram með því að grípa inní leik þess með 

spurningum eða ábendingum. Það eru foreldrar að aðstoða barnið við þau viðfangsefni 

sem þarf og eykur um leið þroskasvæðið (Berk og Winsler, 1995). 

Nú er búið að nefna helstu fræðimenn hugsmíðahyggjunar og hugmyndir þeirra. Í mjög 

stuttu máli má segja að nám og þekkingaröflun á sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun 

við umhverfinu og að uppeldi og kennsla þurfi ávallt að taka mið af þroska hvers barns. 

Næst verður fjallað um helstu fræðimenn og hugmyndir atferlisstefnunnar. 

 

3.2 Atferlisstefnan 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu hugmyndum atferlisstefnunnar og 

kennismiðum hennar. Um aldamótin 1900 tók sálfræðin breytingum og hætti að leggja 

áherslu á vitund en skoðaði frekar hegðun. Samkvæmt henni er hugarferli skilgreind út frá 

atferli eða tilhneigingu til hegðunar. Hugurinn sjálfur getur ekki skýrt atferli heldur er 

hugurinn í atferli okkar (Skinner, 1974). Það þýðir í raun að hugsun okkar byggist á 

hegðun. Við framkvæmum fyrst og svo lærir hugurinn af hegðuninni. Atferlisstefnan hefur 

haft mikil áhrif á sálfræðina og hugmyndir sálfræðinga um ráðgjöf og meðferð við verkefni 

sem almenningur glímir við í sínu lífi, s.s. barnauppeldi, samskipti, kvíða og þunglyndi. 

Dæmi um nútíma sálfræði sem byggir á atferlisfræði er hugræn atferlisfræði sem nú er 

mjög vinsæl meðal sálfræðinga og meðferðaraðila. Einnig hefur heildstæður stuðningur 

við jákvæða hegðun orðið vinsæl aðferð og verður fjallað stuttlega um það í lok kaflans.  

3.2.1 John B. Watson 

Watson (1878-1958) gaf út greinina „Psychology as the behaviorist views it“ árið 1913 og 

er þessi grein talin marka upphaf atferlisstefnunnar (Baum, 1994). Honum fannst 

fræðimenn, aðallega sálfræðingar, líta of mikið á huga einstaklingsins en hann vildi einnig 

rannsaka hegðun. Hann vildi að sálfræðin væri vísindi atferlis og næði yfir allar tegundir 

lífvera og að maðurinn væri bara ein af þessum tegundum (Baum, 1994). Watson var 
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þeirrar skoðunar að þú gætir tekið börn hvaðanæva úr heiminum og kennt þeim í raun 

hvað sem er óháð bakgrunni. Þetta gefur til kynna að erfðir skipta í raun engu máli heldur 

sé umhverfið aðalmótunaraflið (Horowitz, 1992). Til er fræg rannsókn sem Watson 

framkvæmdi og tengist þessari kenningu. Hann kenndi Albert sem þá var níu mánaða að 

verða hræddur við bangsa í líki rottu. Fyrst þegar Albert sá rottuna skreið hann í áttina að 

henni og lék við hana. Tveimur mánuðum seinna byrjaði Watson að búa til 

hræðslutilfinningu hjá Albert. Í hvert sinn sem Albert teygði sig í rottuna sló Watson priki í 

stál og bjó til hávaða. Eftir nokkur skipti hætti Albert að teygja sig í rottuna því hann 

tengdi hana einungis við læti sem hann var hræddur við (Watson og Rayner, 1920) 

3.2.2 Burrhus Frederic Skinner 

Skinner (1904-1990) var einn þekktasti fræðimaður í vísindum um mannlega hegðun og 

aðhylltist róttæka atferlisstefnu. Hann gagnrýndi Watson og Pavlov þar sem Watson 

fjallaði aldrei um tilgang hegðunar eða sköpun hennar. Pavlov (1849-1936) setti fram 

kenningu um klassíska skilyrðingu. Hún felur í sér að óskilyrt áreiti parast við skilyrt áreiti 

og vekur upp svörun. Svörunin hættir svo með tímanum þegar áreitið hverfur. Frægasta 

dæmið um klassíska skilyrðingu eru hundarnir hans Pavlov. Hann var að rannsaka 

munnvatnsframleiðslu hunda. Þeir fengu alltaf að borða á ákveðnum tíma og á ákveðnum 

tíma heyrðu hundarnir í kirkjubjöllum sem hringdu fyrir utan rannsóknarstofnuna. Í byrjun 

jókst munnvatnsframleiðslan ávallt þegar þeir fengu að borða, eftir smá tíma paraðist 

bjölluhljóðið við matargjöfina og hundarnir byrjuðu að slefa í hvert sinn sem þeir heyrði í 

bjöllunum þótt þeir fengju engan mat. Óskilyrt áreiti kallar á sjálfkrafa svörun og óskilyrt 

svörun er sjálfkrafa svörun við áreitinu, líkt og matur (óskilyrt áreiti) kallar á slef (óskilyrt 

svörun). Skilyrt áreiti er eitthvað nýtt áreiti sem hefur aldrei kallað á svörun áður en 

skilyrðing á sér stað. Eftir skilyrðingu verður til skilyrt svörun sem er lærð. Samkvæmt 

dæminu hér að ofan er bjölluhljómurinn í kirkjubjöllunum skilyrt áreiti (áður vakti það 

enga svörun), eftir skilyrðingu fara hundarnir að svara áreitinu (bjölluhljómnum) með slefi 

og er það þá orðið skilyrt svörun. (Murdoch og Barker, 1991).  

  Skinner taldi að við gætum leyst stærstu vandamál heimsins ef við myndum auka 

skilning okkar á mannlegri heðgun. Hann spyr hver sé orsök þess að einstaklingur hegðar 

sér á ákveðinn hátt. Í gegnum tíðina hefur verið talið að tilfinningar orsaki hegðun. Ég fæ 

mér að borða því ég er svöng. Ég fer í sund því ég finn fyrir löngun til þess. Við gerum ráð 
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fyrir því að fólki líði eins og því líður þegar það hegðar sér á ákveðinn hátt. En hvaðan 

koma þessar tilfinngar og þessi líðan? Í róttækri atferlisstefnu er spurt hvernig 

tilfinningum maður finnur fyrir, af hverju og hvernig veit maður af þeim. Samfara betri 

þekkingu á áhrifum umhverfis er mögulegt að rannsaka áhrif hins innra sjálfs og 

sjálfsvitundar. Það gerir okkur einnig kleift að rannsaka tjáningu og orsakir hennar. 

Skinner hafnar þeim kenningum sem halda því fram að það sem einstaklingur gerir 

orsakist af þeim eiginleikum sem eru að gerast innra með honum, án áhrifa frá 

umhverfinu (Skinner, 1974). 

  Skinner gerði tilraunir sem sýndu fram á tengsl milli hegðunar og afleiðingar. Hann 

vildi ekki samþykkja að undanfari áreitis hefði ákveðin áhrif á hegðun heldur það sem 

fylgdi í kjölfar hegðunar. Hegðun er ekki ósjálfráð viðbrögð við áreiti heldur er hún virk. 

Frá þessum hugmyndum spannst hugtakið virk skilyrðing. Það er þegar tíðni hegðunar 

verður vegna áhrifa afleiðinga sem hegðunin hefur í för með sér (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006). Þegar notuð er virk skilyrðing til að auka hegðun þarf að hafa ýmislegt í 

huga. Það er jákvæð styrking sem felur í sér að verðlauna fyrir viðeigandi hegðun með því 

að hrósa eða veita jákvæða athygli. Neikvæð styrking er þegar tíðni hegðunar eykst því 

það er eitthvað sem er ekki eftirsóknarvert í kjölfar hegðunar. Þá slekkur svörunin á 

óeftirsóknarverða áreitinu með því að hegða sér á ákveðinn hátt (Eiríkur Örn Arnarsson, 

1993). Til dæmis er neikvæð styrking þegar móðir tuðar (áreiti) alltaf í barninu sínu að 

herbergið hjá því sé svo skítugt. Þá passar barnið að hafa snyrtilegt inni hjá sér til að losna 

við tuðið. Skinner taldi jákvæða styrkingu alltaf betri kost og hafa meiri áhrif en neikvæð 

styrking.  

  Umbunarkerfi er ytri stýring á hegðun og notast við þá hugmynd að hegðun sé 

lært atferli og að hegðun endurtaki sig ef afleiðingarnar eru góðar. Þá er notast við tákn, 

til dæmis stjörnur, þegar barn hegðar sér á viðeigandi hátt. Þegar búið er að ná ákveðnum 

fjölda tákna fær barnið umbun sem samið er um fyrirfram (Rief, 2003) 

3.2.3 Meðferðir sem byggjast á atferlisstefnunni 

Útfrá hugmyndum atferlisstefnunnar hefur þróast ýmsar meðferðir sem hefur áhrif á 

hegðun. Fyrst ber að nefna atferlismótun sem byggir á þeim hugmyndum að með því að 

styrkja góða hegðun og hunsa neikvæða hegðun, læri barnið á hvaða hátt foreldri vill að 

það hegði sér. Þá er fylgst vel með hegðun barnsins og síðan er miðað á ákveðna hegðun 
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sem á að breyta. Til eru margar aðferðir til að auka jákvæða hegðun og minnka neikvæða. 

Einnig er sífellt verið að safna gögnum um það sem gengur vel og það sem mistekst. 

Þannig er ljóst hvort barninu fari eitthvað fram, annars þarf að prófa aðrar leiðir 

(Andreson, e.d.; Hayes, 2004).  

  Útfrá atferlismótun hefur meðferðarformið hugræn atferlismótun þróast. En þá er 

lögð áhersla á hugræn vandamál, eins og tilfinningar, reiði, kvíða, þunglyndi og sjálfsmynd 

(Rothbaum, Meadows, Resick og Foy, 2000). Þessar aðferðir eru oft notaðar með góðum 

árangri gegn þunglyndi, kvíða, félagsfælni, þráhyggju, áfallastreituröskun, geðhvarfasýki 

og reiði (Butler, Chapman, Forman og Beck, 2006). 

  Enn önnur meðferð sem hefur myndast útfrá atferlisstefnunni er PBS sem stendur 

fyrir positive behavior support eða á íslensku heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun. 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun hefur það markmið að draga úr óæskilegri 

hegðun með því að breyta aðstæðum sem vekja upp hegðunina. Jafnframt að auka 

félagsfærni og jákvæða eiginleika í persónuleika barna. Aðferðina er hægt að nota í 

skólum, inná heimilum og byggist á atferlisgreiningu þar sem markmiðið er að greina á 

hvaða hátt er hægt að hafa áhrif á hegðun og spá fyrir um hana (Carr o.fl., 2002; Sprague 

og Golly, 2006). 

  Til að heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun geti farið fram þurfa allir í lífi 

barnsins að vera meðvitaðir um ferlið. Þá er safnað upplýsingum um hegðun barnsins, 

sem hjálpar foreldrum að innleiða inngrip sem eru jákvæð, fyrirbyggjandi, fræðandi og 

hagnýt. Þessi inngrip eru í fyrsta lagi fyrirbyggjandi aðferðir sem breyta umhverfinu 

þannig minni líkur eru á hegðunarvanda. Í öðru lagi kenna þau nýja færni sem kemur í 

stað hegðunarvandans. Í þriðja lagi lágmarka inngripin alla styrkingu á neikvæðri hegðun 

og í fjórða lagi auka þau styrkingu við jákvæða hegðun (Carr o.fl., 2002).  

Það sem hefur gert heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun jafn vinsælan og virðist 

vera er að aðferðin hefur alhliða áhrif á lífsgæði. Þau áhrif felast í jákvæðum 

lífsstílsbreytingum, þátttöku í samfélaginu, góðum samböndum og samskiptum sem 

endast, taka meðvitaðar ákvarðanir og aukinni persónulegri hæfni (Carr o.fl., 2002). 

  Þegar notast er við heildstæðan stuðning við jákvæða hegðun í skólum er 

virknimat nýtt sem hefur þann tilgang að safna upplýsingum um hvað veldur óæskilegri 

hegðun og hvað viðheldur henni. Þetta mat er meginuppistaða í stuðningsáætlun en útfrá 
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henni eru fengnar upplýsingar til að ákveða jákvætt inngrip sem eykur líkur á æskilegri 

hegðun. Að veita hegðun athygli og viðurkenningu eykur líkur á að hún verði endurtekin 

og hegðun sem er hunsuð er ólíklegri til að vera endurtekin. Þess vegna er mikilvægt að 

hrósa æskilegri hegðun óháð því á hvaða aldri barnið er (Sprague og Golly, 2006). 

3.3 Samantekt 

Hugsmíðahyggja og aðferlisstefna eru mjög ólíkar kenningar. Dewey leggur áherslu á að 

börn læri í gegnum reynslu og þau þurfa að fást við viðfangsefnið á mismunandi vegu til 

að læra í alvöru hvernig viðfangsefnið virkar með virkri þáttöku. Piaget setur fram 

kenningar um mismunandi þroskaskeið barna og leggur áherslu á að athafnir barna orsaki 

hugsun þeirra. Börn búa til skemu sem er safn hugsana og afleiðingu af reynslu sem þau 

verða fyrir. Börn læra best ef þau fá að skoða viðfangsefnið sjálf sem er mjög líkt 

hugmyndafræði Dewey. Vigotsky lagði áherslu á félagslega þætti í umhverfi barna. Barn 

lærir með því að tengja saman hugtök, mynstur og ferli. Allir þessi fræðimenn leggja 

áherslu á að börn læra í gegnum hlutverkaleiki. Foreldrar og kennarar þurfa að aðstoða 

börn við að byggja upp þekkingu í gegnum gagnvirk samskipti. Í mjög stuttu máli má segja 

að nám og þekkingaröflun á sér stað í gegnum aðlögun og víxlverkun (reynsla) við 

umhverfinu og að þroskastig nemenda myndar grundvöll fyrir kennslu og námsumhverfi.  

  Watson fannst þó fullmikil áhersla á huga og hugarferli einstaklinga og vildi 

einblína á hegðun. Hann segir að hegðun sé hægt að móta alfarið af umhverfinu óháð 

bakgrunni. Skinner sýndi fram á tengsl milli hegðunar og afleiðingar. Börn læra hegðun 

útfrá þeim afleiðingum eða viðbrögðum sem þau fá við hegðuninni. Foreldrar geta styrkt 

hegðun með jákvæðri styrkingu og sömuleiðis minnkað tíðni hegðunar. Í skólum er 

gjarnan notast við þessar hugmyndir til að viðhalda aga æskilegri hegðun.  

  Þó það sé mikill munur á þessum kenningum eiga þær þó eitthvað sameiginlegt. Til 

dæmis reynsla. Börn læra um viðfangsefni í gegnum reynslu og byggja þekkingu sína á 

henni. Börn læra líka hegðun í gegnum reynslu. Það er hvaða viðbrögð þau fá frá 

umhverfinu er ákveðin reynsla. 
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4 Aðferð 

Rannsóknin fólst í að textagreina fjórar vinsælar uppeldishandbækur fyrir foreldra sem 

hafa komið út á Íslandi á síðustu 14 árum eða frá aldamótum. Skilyrðin sem bækurnar 

þurftu að uppfylla voru þau að bækurnar þurfa að hafa komið út á þessari öld, vera á 

íslensku og vera ætluð foreldrum. Bækurnar sem voru skoðaðar eru Uppeldi er ævintýri 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011), Hollráð Hugos (Hugo Þórisson, 2011), Töfrar 1-2-3 

(Phelan, 2002) og Börn eru klár! (Furman, 2006). Lesið var í gegnum bækurnar með 

rannsóknarspurningarnar í huga sem ég setti fram í inngangi: Hvernig endurspeglast 

hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar í uppeldishandbókum fyrir 

foreldra? Hvernig er talið að foreldrar geti sem best stutt við sjálfsaga hjá börnum? Og 

hvaða sýn til barna birtist í þessum bókum? 

  Textagreining flokkast undir eigindlegar rannsóknaraðferðir en þar er lögð áhersla 

á túlkun á veruleikanum og að öðlast dýpri og betri skilning á viðfangsefninu. . „Lítt 

áberandi“ rannsóknir (e.unobtrusive measures) felast í því að rannsaka mannlega hegðun 

án þess að hafa beint samband við einstaklinga. Þá eru til dæmis rannsakaðar bækur, 

tímarit, dómsúrskurðir og sjónvarpsþættir. Það má segja að miðlalýsing (media accounts) 

flokkist undir lítt áberandi rannsóknir en það eru þættir eins og fréttarit, tímarit, bækur, 

kvikmyndir og sjónvarpsþættir. Þessir þættir eru gjarnan notaðir til að rannsaka félagslegt 

líf einstaklinga. Til dæmis hvernig tilteknir hópar fólks birtast í fjölmiðlum eða hvaða norm 

gilda í samfélaginu á mismunandi tímum (Esteberg, 2002). Í þessari rannsókn var 

markmiðið að greina þær uppeldislegu hugmyndir sem koma fram í handbókum ætluðum 

foreldrum. Á þann hátt má draga fram ríkjandi hugmyndir um hlutverk foreldra, og um 

hvernig foreldrar geta stuðlað að sjálfsaga barna án þess að taka viðtöl eða senda út 

spurningalista.  

  Ein aðferð til að greina texta er innihaldsgreining en texti er í raun allt sem er 

skrifað, eins og bækur, tímarit, dagbækur, bréf, fundargerðir, handrit af kvikmyndum, 

viðtöl og vettvangsnótur. Oftast felst innihaldsgreining í því að telja hversu oft ákveðið orð 

eða þema birtist í textanum. Ein aðferð í innihaldsgreiningu er að finna dulda innihaldið 

(e. latent content) en þá er lögð áhersla á undirliggjandi þýðingu textans. Í þessari ritgerð 
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er reynt að sýna frammá hvernig hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar 

birtust í bókunum en það gerist á frekar leyndan hátt í öllum bókunum nema einni. 

 Kostirnir við miðlalýsingu eru að þeir eru yfirleitt aðgengilegir og ókeypis. Margir 

miðlar hafa verið til í langan tíma eins og fréttatímarit, sem gerir rannsakendum auðvelt 

fyrir ef þeir vilja skoða breytingar sem hafa orðið í gegnum tímann. Rannsakendur þurfa 

líka að vera vakandi fyrir skekkjum (e. bias), til dæmis geta miðlar gert mistök á aldri og 

nöfnum fólks, nöfnum á stöðum og fleira. Einnig þarf að skoða hvaða markhóp miðillinn 

stendur fyrir (Esteberg, 2002). Jafnframt þarf að hafa í huga hver gefur bækurnar út. Ef 

það eru höfundarnir sjálfir dregur það úr áreiðanleika frekar en ef bækurnar væru gefnar 

út af opinberum samtökum. Í þessari ritgerð voru uppeldishandbækur fyrir foreldra 

rannsakaðar. Það var auðvelt að nálgast þær á bókasafni og markhópurinn er foreldrar. 

Þær voru gefnar út af þrem mismunandi bókaforlögum sem eru Forlagið, Salka og 

Bókafélagið. 

  Að greina gögn í eigindlegum rannsóknum skiptist gjarnan í nokkur þrep. Fyrst þarf 

að skrá gögnin, svo er að sökkva sér ofan í þau og kynnast gögnunum vel. Rannsakandinn 

byrjar fljótt að draga fram ákveðin þemu, með því að flokka og greina mynstur í 

gögnunum. Síðast en ekki síst þarf að kynna niðurstöðurnar (Esteberg, 2002; Taylor, 

2013).  

  Stærsti gallinn við eigindlegar rannsóknir er sá að það er engin ein rétt leið við að 

túlka gögnin og það fá ekki allir endilega sömu niðurstöðurnar. Einnig á rannsakandinn oft 

til að safna of miklum gögnum og dæmum sem skipta kannski engu máli. Oftast situr 

fremst í huganum það sem lesið er fyrst og síðast. Þá þarf að passa sig vel á því að leggja 

jafna áherslu á allt sem maður les, ekki bara byrjunina og endinn. Sum fyrirbæri virðast 

eiga eitthvað sameiginlegt í fyrstu en er í raun bara tilviljun (Esteberg, 2002). Í þessari 

ritgerð var þetta haft í huga og reynt var að leggja jafna áherslu á allar bækurnar. Við 

lesturinn voru rannsóknarspurningarnar hafðar í huga og leitast var við að finna ákveðin 

þemu. Með þessi markmið í huga er líklegra að aðrir fái svipaðar niðurstöður, en ef aðrar 

spurningar væru til hliðsjónar og reynt að finna önnur þemu úr sömu bókunum. 

  Þegar búið að safna gögnum er komið að kódun. Hún felst í þrem skrefum sem eru 

að koma auga á viðeigandi fyrirbæri eða hugtök, safna dæmum af þessum fyrirbærum og 

greina þau til að finna það sem þau eiga sameiginlegt. Í þessari ritgerð var safnað dæmum 
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sem hægt væri að tengja við rannsóknarspurningarnar. Oft er gott að vera búin að mynda 

sér einhverja hugmynd um hvað gætu verið hugsanlegar niðurstöður (Esteberg, 2002). 

Kódun skiptist í opna kódun og markvissa kódun. Í opinni kódun les maður í gegnum 

gögnin og býr til þemu eða flokka sem gætu virst áhugaverðir. Í þessu stigi á maður að 

skoða gögnin frá öllum sjónarhornum og ekki hika við að flokka í þemu það sem á kannski 

ekki við í rannsókninni. Þegar búið er að ákveða hvaða þemu rannsakandi ætlar að 

einblína á er komið að markvissri kódun. Í þessari rannsókn var höfundur búin að gera sér 

ákveðna hugmynd af þemum áður en byrjað var á opinni kódun. Þau þemu voru hvernig 

hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar birtust í bókunum, hvernig 

foreldrar geta eflt sjálfsaga og hvaða sýn til barna birtast í bókunum. Þó voru bækurnar 

lesnar með opnum hug og útfrá mörgum sjónarhornum. Síðan varð lesturinn markvissari 

og tók þá við markviss kódun. Þá les maður í gegnum gögnin og einblínir á allt sem tengist 

þessum ákveðnu þemum. Síðar er hægt að skipta ákveðnu þema niður í ákveðna flokka 

(Esteberg, 2002; Taylor, 2013). Við framkvæmd markvissrar kódunar komu fleiri þemu í 

ljós sem höfundur ákvað að hafa með í niðurstöðunum, en það voru hlutverk foreldra og 

gildi samræðunnar. 
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5 Stutt umfjöllun um bækurnar 

5.1 Uppeldi er ævintýri 

Uppeldi er ævintýri eftir Margréti Pálu Ólafsdóttur (1957) kom út árið 2011. Bókin er 240 

blaðsíður og skiptist í tólf hluta sem hafa nokkra undirkafla. Margrét Pála hefur unnið með 

börnum í leik- og grunnskólum í meira en 30 ár. Hún hefur hlotið mörg verðlaun og 

viðurkenningar á sviði jafnréttis- og uppeldismála sem og fyrir frumkvöðlastarf í 

skólastarfi. Margrét Pála er höfundur Hjallastefnunnar og myndar sú stefna grunninn að 

uppeldisumræðunni í bókinni. Í mjög stuttu máli gengur Hjallastefnan út á jafnrétti og á 

því að nota kynjaskiptingu í skólastarfi til að mismunandi hegðun, áhugi og viðbrögð vinni 

ekki gegn kynjunum. Margrét Pála skrifar að tilgangur bókarinn sé að deila reynslu sinni 

án þess að fullyrða um hin „réttu svör“. Hún vill ekki segja neinum fyrir verkum og bendir 

fólki á að lesa bókina með fyrirvara um að það sem er skrifað í þessa bók sé einungis 

reynsla hennar og skoðanir. 

5.2 Hollráð Hugos 

Hollráð Hugos er eftir Hugo Þórisson (1949-2013) og kom út árið 2011. Bókin 173 

blaðsíður og skiptist í 38 stutta kafla. Hugo Þórisson er sálfræðingur sem hefur starfað að 

bættum samskiptum barna og foreldra í yfir 30 ár. Í bókinni setur hann fram sín viðhorf og 

skoðanir á uppeldi sem hafa mótast af áralangri reynslu af vinnu með foreldrum og 

börnum. Hann segist hafa lært einstaklega mikið af samtölum við börn og unglinga þar 

sem hann forvitnast um reynslu þeirra og viðhorf til uppeldisaðferða foreldra sinna. Í 

bókinni eru dæmisögur, sterkar setningar til íhugunar og stuttar umfjallanir um afmörkuð 

efni í samskiptum foreldra og barna. 

5.3 Töfrar 1-2-3 

Töfrar 1-2-3-agi í lagi fyrir tveggja til tólf ára krakka er eftir sálfræðinginn Thomas W. 

Phelan (1943) og var gefin út árið 2002 á Íslandi. Bókin er 230 blaðsíður og skiptist í sex 

hluta sem skiptast svo í nokkra undirkafla. Phelan hefur sérþekkingu á agamálum og 

athyglisbresti hjá börnum. Hann kemur oft fram í útvarpi og sjónvarpi og hefur rekið 

sálfræðistofu í 30 ár í Bandaríkjunum. 1-2-3 aðferðin er ein vinsælasta uppeldisaðferð í 
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Ameríku. Höfundur bókar telur það vera því aðferðin er einföld og hún virkar. 

Grunnhugmyndirnar á bak við aðferðina tengjast fyrst og fremst hugtökunum jákvæð 

styrking, virk hlustun og virk skilyrðing. Hins vegar tengjast þær líka því að gera foreldrum 

ljóst að börn eru ekki litlir fullorðnir einstaklingar og nauðsyn þess að greina á milli 

æskilegrar og óæskilegrar hegðunar. Í þessari bók eru foreldrum gefin ráð og kennd 

aðferð til að fá börn til að hætta óæskilegri hegðun og ná fram æskilegri hegðun.  

5.4 Börn eru klár! 

Börn eru klár! eftir Ben Furmann (1953) kom út árið 2006. Bókin er 176 blaðsíður og 

skiptist í tvo hluta sem innihalda nokkra undirkafla. Ben Furman er finnskur geðlæknir, 

rithöfundur, þekktur fyrirlesari og sjónvarpsþáttastjórnandi. Hann notast við 

„lausnamiðaða nálgun“ og skín það í gegn í bókinni. Börn eru klár! er leiðbeiningabók um 

hvernig börn geta tileinkað sér ákveðna færni og sigrast á erfiðleikum sínum. Í bókinni er 

gerð grein fyrir aðferðinni Ég get. Grunnhugmyndin er að barn sem hegðar sér á 

óæskilegan hátt á ekki við vandamál að stríða heldur á það eftir að tileinka sér ákveðna 

færni. Þessi aðferð er skýr, einföld og nothæf við ólíkar aðstæður.  
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6 Niðurstöður  

Niðurstöður sýna að bæði hugsmíðahyggja og atferlisstefna endurspegluðust í 

hugmyndum höfunda en þó á mismunandi hátt. En þó má segja að aðferðin 1-2-3 sé mest 

í takt við hugmyndir atferlisstefnunnar. Þó virðist vera að í reynd nýtum við okkur báðar 

stefnurnar og beitum leiðum sem byggjast á báðum stefnum. Niðurstöðurnar eru settar 

fram í köflum eftir þemum. Þessi þemu eru umbun og refsing, reglur og þátttaka, sjálfsagi, 

sjálfstraust og sjálfsmynd, gildi samræðunnar og hlutverk uppalandans, og síðasti kaflinn 

heitir sýn til barna. Niðurstöðurnar verða tengdar við atferlisstefnuna og 

hugsmíðahyggjuna þegar það á við. Kaflinn endar svo á stuttri töflu sem dregur fram 

birtingarmynd hugsmíðahyggju og atferlisstefnu þegar kemur að uppeldi og agastjórnun 

barna. 

6.1 Umbun og refsing  

Hér verður fjallað um hvernig hugtökin umbun og refsing komu fram í bókunum. Þessi 

hugtök tengjast atferlisstefnunni þar sem lögð er áhersla á að barn lærir hegðun í gegnum 

viðbrögð foreldra sinna þá yfirleitt í formi umbunar eða refsingar.  

  Höfundar allra bókanna skrifa að viðbrögð foreldra við hegðun barna sinna hafa 

áhrif hvort barnið endurteki hana eða ekki. Hugo nefnir að viðbrögð foreldra við hegðun 

þeirra getur styrkt eða veikt tengsl þeirra og því sé mikilvægt að huga vel að þeim áður en 

foreldri framkvæmir viðbrögðin. Refsiviðbrögð geta skapa kvíða og ótta sem mögulega 

leiðir til undirferils, feluleiks og ósanninda til að komast hjá ábyrgð. Foreldrar þurfa að 

hafa í huga hvort viðbrögð þeirra við erfiðri hegðun séu líkleg til að stuðla að því að barnið 

breyti hegðun sinni og taki oftar tillit til annarra. 

  Margrét Pála segir að umbun og refsing sé hluti af lífi okkar en hún er ekki hrifin af 

refsingu því hún getur hætt að virka og skilaboðin geta vakið mótþróa eða sektarkennd. 

Umbun og styrking er notuð til að ná og viðhalda viðeigandi hegðun og felst hún aðallega í 

hrósi og jákvæðri athygli. Grundvöllur náms hjá barni er jákvæð styrking. Refsing virkar á 

svipaðan hátt og styrking en ef hún er notuð of oft getur hún skapað mótþróa hjá barninu. 

Margrét skilgreinir aga sem reglu, sýnileika og viðurlög. Agi er að fara eftir reglum og 
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viðbrögð foreldra við hegðun barnsins gefur þá merkingu sem barnið leggur í hegðunina. 

Ef foreldri skammast of mikið skynjar barnið ekki viðvörunina því það kafnar í orðaflóði. 

Það er í lagi að nota refsingu ef hún varir í stutta stund. Það sem Margrét Pála nefnir hér 

er einkennandi fyrir atferlisstefnuna. 

  Skýrast birtast hugmyndir atferlisstefnunnar í Töfrar 1-2-3 en þá eiga foreldrar að 

líta á sig sem tamningamann:  

„Í stað þess að líta á krakkana sem smávaxið, fullorðið fólk 
skaltu hugsa um þig sem tamningamann! Auðvitað er hér ekki 
átti við að eigi að nota svipur, byssur eða stóla. 
Tamningamaðurinn notar aðferðir sem eru að mestu án orða 
og endurtekur þær þar til dýrið gerir það sem ætlast er til að 
því. Tamningamaðurinn er þolinmóður og blíður en 
staðfastur.“ ( Phelan, 2002, bls. 23).  
 

Þegar foreldri vill að barn hætti hegðun notast hann við 1-2-3 aðferðina, hún er einföld en 

ekki auðveld. Ef barn hegðar sér á óæskilegan hátt á foreldri að telja upp að þrem. Ef 

hegðunin hættir ekki er gripið inní og foreldri fer með barnið í herbergið sitt. Þar á barnið 

að dvelja í jafnmargar mínútur og það er gamalt (fimm ára barn dvelur í fimm mínútur). 

Refsingin felst ekki í því að fara inní herbergi heldur að gripið sé inní atferlið. Mikilvægt er 

að nota fá orð og engan æsing og að útskýra þegar barnið gerði eitthvað óvenjulegt eða 

alvarlegt. Gott er að gera lista yfir þá hegðun sem krefst viðbragða og sýnið börnunum 

listann. Þegar systkini eru að rífast eða metast er talið fyrir bæði og þau fara bæði inní 

herbergi. Ekki er spurt hver byrjaði eða hvað hafi gerst. Hér eru augljós dæmi um 

hugmyndir atferlisstefnunnar þar sem notast er við refsingu í þeim tilgangi að barn hætti 

ákveðinni hegðun.  

  Phelan gefur einnig ráð ef foreldri vill að barnið byrji á nýrri hegðun. Þá er þar 

helst að nefna skráningarblað (umbunarkerfi) þar sem skráð eru þau atriði sem barnið á 

að gera til dæmis klæða sig sjálft fyrir skólann. Þegar það hefur tekist ákveðið oft fær 

barnið einhverja umbun. Mikilvægt er líka að hrósa þegar vel gengur en það er ákveðin 

umbun. Einnig er hægt að bjóða börnum eitthvað ef þau lofa að standa sig vel, eins og að 

sitja í bíl mjög lengi, því þá er ekki hægt að grípa til þess að telja. Hér er notast við 

hugmyndir atferlisstefnunnar til að fá barn til að byrja á nýrri hegðun, en það er að nota 

skráningarblað og umbun ef vel tekst að skrá á blaðið. Phelan nefnir að gott er að hafa 
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börnin með í gerð lista þar sem ákveðið er hvaða hegðun á að taka á. Einnig er stundum 

hægt að leyfa barninu að velja sér refsingu, til dæmis ekki horfa á sjónvarpið í kvöld eða 

missa 50 krónur af vasapeningnum þá vikuna. Hér má sjá dæmi um hugmyndir 

hugsmíðahyggjunnar þar sem barnið er þátttakandi og hefur áhrif á hvaða refsingu það 

hlýtur. Phelan er eini höfundurinn sem minnist á flengingar:  

„þær aðstæður geta komið upp að það sé nauðsynlegt að 

flengja. Þannig aðstæður eru t.d. ef þú ert að fylgja barni inní 

herbergi og það ræðst á þig, sparkar, lemur, klórar eða bítur. Ef 

einfaldur skellur á bakhlutann hjálpar því til að átta sig er það 

bara gott. En þið ættuð ekki að slá af öllu afli og ekki hvað eftir 

annað.“ (Phelan,2002, bls. 54).  

 

Hér er dæmi um líkamlega refsingu, en Phelan tekur þó fram að í flestum tilvikum sem 

foreldri ákveður að flengja sé það í reiðiskasti og hefur engin áhrif á að aga barnið. Hugo 

er alfarið á móti líkamlegum refsingum og segir að það kenni barninu „að þegar einhver 

gerir eitthvað af sér þá sé það réttur hins sterkari að beita valdi til að fá sitt fram“ (Hugo 

Þórisson, 2011, bls. 48), Margrét og Furman minntust ekki á líkamlegar refsingar. 

  Í börn eru klár! fær barnið umbun þegar það hefur tileinkað sér nýja færni og felst 

hún í því hvernig barnið vilji halda uppá áfangann. Að hafa eitthvað til að hlakka til þegar 

árangrinum hefur verið náð hvetur barnið áfram. Einnig er lögð áhersla á hrós þegar vel 

gengur og að hrósa fyrir framan aðra. Það er mikilvægur hluti í lærdómsferlinu að hljóta 

aðdáun hina fullorðnu. Í börn eru klár! minnist Furman líka á skráningarblað þegar tekist 

er á við erfiða hegðun. Þá er skráð niður þegar barnið hefur staðið sig vel og fær verðlaun 

eftir ákveðinn tíma. Í þessari aðferð endurspeglast hugmyndir atferlisstefnunnar í því að 

barnið fær að halda uppá það þegar það nær ákveðnum árangri. Lögð er áhersla á hrós 

sem umbun og notað er skráningarblað til að æfa og viðhalda ákveðinni hegðun.  

6.2 Reglur og þátttaka 

Í þessum kafla verður skrifað um hvernig fjallað var um reglur og reglugerð í bókunum. 

Það er að segja hver á að semja reglurnar á heimilinu og hverjir eiga að fara eftir þeim. Er 

nauðsynlegt að hafa reglur eða eru þær einfaldlega til að hefta sjálfstæði barnanna?  

  Allar bækurnar fjalla um að mikilvægt sé að börnin taki þátt í að búa til reglur á 

heimilinu og ákveða hvað gerist ef maður fer ekki eftir þeim. Við erum frekar til í að 
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samþykkja reglur sem við fáum að móta og þá er borin meiri virðing fyrir þeim. Hér má sjá 

hvernig hugmyndir hugsmíðahyggjunnar birtast í því að börn eiga að taka þátt og hafa 

áhrif á reglugerð á heimilinu. Margrét Pála, Hugo og Phelan leggja mikla áherslu á reglur 

og reglueftirfylgni. Það er mikilvægt að vera samkvæmur sjálfum sér. Annars lærir barnið 

að foreldrum þeirra er ekki alvara. Börn reyna að ögra foreldrum sínum til að skilja hvað 

við eigum við með reglum og hvernig við bregðumst við hegðun þeirra. 

  Margrét Pála setti fram r-reglurnar sem eru röð, regla og rútína. Þær hjálpa 

foreldrum að skapa festu og öryggi fyrir barnið sitt en það er einmitt nauðsynlegt fyrir 

barnið. Margrét Pála skrifar að mikilvægt sé að hafa fjölskyldufundi þar sem barnið tekur 

þátt í umræðum, gerð er fundarlýsing og allir skrifa undir sem mættu á fundinn. Við 

undirbúning kvöldmatarins er mikilvægt að leyfa barninu að taka þátt og spreyta sig í að 

leggja á borðið eða skera niður grænmeti en það fer eftir þroskastigi, hversu mikið barnið 

má hjálpa til. Margrét Pála nefnir að í raun eru skýrar reglur allt í kringum okkur: „tökum 

hinar vinsælu boltaíþróttir sem dæmi. Í knattspyrnu er skýrt afmarkaður völlur með 

sýnilegum línum, leikmenn fylgja skýrum reglum, dómari með tveimur eða fjórum 

aðstoðarmönnum fylgjast grannt með hverju augnabliki og bregðast við hverju reglubroti 

með viðurkenndum afleiðingum“ (Margrét Pála, 2011, bls.95). Margrét skilgreinir aga sem 

reglu, sýnileika og viðurlög. Ef foreldri ætlar að ná árangri í að kenna barni aga er skipulagt 

umhverfi og r-reglurnar í raun alveg nauðsynlegar. 

  Hugo nefnir líka að barn eigi að taka þátt í heimilisverkum, að þau séu fyrir alla 

fjölskylduna. Foreldrar þurfa að nota leiðir í uppeldi sem innihalda virðingu fyrir barninu, 

þroska þess og getu. Líkt og Margrét Pála segir Hugo að það beri oft árangur að gera 

samning um breytta hegðun við barnið. Hugsmíðahyggjan leggur áherslu á að börn taki 

þátt í ýmsum verkefnum og að þessi verkefni eigi að vera við hæfi þroska hvers og eins líkt 

og Hugo skrifar um. 

  Í Töfrar 1-2-3 nefnir Phelan að gott er að hafa barnið með í gerð lista þar sem 

ákveðið er hvaða hegðun á að taka á. Eins og búið er að nefna er stundum hægt að leyfa 

barninu að velja sér refsingu, til dæmis ekki horfa á sjónvarpið í kvöld eða missa 50 krónur 

af vasapeningnum þá vikuna. Gott er að hafa fjölskyldufundi reglulega, þá er samvinna við 

barnið oft betri ef það fær að taka þátt í þeim og fær tækifæri til að hafa eitthvað um hin 

ýmsu mál að segja.  
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  Furman segir að foreldrar eigi að finna út í samvinnu við barnið hvaða færni það 

vill efla sig í til að leysa það vandamál sem barnið glímir við. Barnið kemur með hugmyndir 

um hvað það þarf að læra og hvernig það ætlar að æfa sig. Stundum kemur barn með 

mun betri hugmyndir en fullorðna fólkið „sem betur fer eru börnin sjálf ótrúlega 

hugmyndarík hvað þetta varðar. Börn fæðast nefnilega með hæfileika til að finna uppá 

leikjum þar sem þau geta æft sig í að gera það sem þau sjá fullorðna eða eldri börn gera“ ( 

Furman, 2006, bls88). Hér má sjá hvernig hugmyndir hugsmíðahyggjunnar birtast þar sem 

barnið hefur bein áhrif á hvaða færni það vill læra. Barnið hefur áhrif á allt ferlið þar sem 

það ákveður hvernig það vill æfa sig. 

6.3 Sjálfsagi, sjálfstraust og sjálfsmynd  

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig hugtökin sjálfsagi, sjálfstraust og sjálfsmynd 

birtast í bókunum. Ekki var mikið fjallað um sjálfsaga í þessum bókum en aðeins var 

minnst á hugtakið sjálfsagi í einni bók. Engu að síður má finna í öllum bókunum 

hugmyndir og ráð sem lúta að því hvernig foreldrar geta með hegðun sinni eflt sjálfsmynd 

og sjálfstraust barnsins. En eins og fram hefur komið tengist sjálfsagi þessum hugtökum. 

Það er mjög erfitt að hafa góðan sjálfsaga ef ekkert sjálfstraust er til staðar. 

  Margrét Pála skrifar að „jákvæður agi í umhverfi barns, ásamt réttlátum reglum og 

skýrri reglueftirfylgni, leggur grunninn að þeim sjálfsaga sem barnið mun búa yfir síðar á 

lífsleiðinni.“ (2011, bls. 92). Ef ekki eru neinar reglur í lífi barna verða þau valdalaus og 

óörugg. Hegðunarreglur eru settar til að æfa barnið í því að fara eftir reglum, en þær eru 

undirstaða jákvæðs sjálfsaga. Foreldrar þurfa að leyfa barninu að æfa sjálfsákvörðunarrétt 

sinn en ef foreldrar eru of eftirlátir verður barnið sjálfráða án þess að finna fyrir ábyrgð. Ef 

foreldrar eru of stífir verður barnið annað hvort of háð áliti annarra eða byrja að sýna 

mótþróa. Blanda af undanlátssemi og stífni getur ollið valdaátökum. Það er mikilvægt að 

foreldrar séu meðvitaðir um að fara eftir reglum og að reglur eru jákvæðar þar sem þær 

efla í raun sjálfsaga. Í Hjallastefnunni er markvisst reynt að efla sjálfstraust barnsins með 

því að hafa kynjaskipta hópa. Samkvæmt Margréti má oft sjá hvernig hvoru kyni er ógnað 

að hegðun hins í kynjablönduðum hópum. Drengjum finnst stelpur vera klöguskjóður og 

stelpum finnst strákar alltaf vera með læti.  

  Hugo skrifar um að viðbrögð foreldra við óæskilegri hegðun megi ekki hafa 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd barnsins. Foreldrar eiga ekki að notfæra sér gömul mistök 
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barna sinna. Með því að fyrirgefa þeim og minnast aldrei á brotin eru foreldrar að styrkja 

barnið sitt og gefa því tækifæri á að komast burt frá mistökum sínum. Þegar barn er að 

tileinka sér nýja hegðun má foreldri ekki láta barn finna fyrir því að foreldri finnist það ekki 

geta staðið við það sem það ætlaði sér því það veikir sjálfsmynd þess.  

  Þegar foreldrar ætla að kenna barni nýja hegðun eiga þeir ekki að minnast 

endalaust á það sem barnið á að gera samkvæmt Phelan. Til dæmis þegar barn er að æfa 

sig í að taka sig til fyrir skólann skulu þeir ekki minna það á að taka húfuna með eða auka 

vettlinga. Þá er barnið að læra að vera sjálfstætt. Barn skilur betur stöðuna ef það hefur 

rekið sig á nokkrum sinnum. Sjálfstraust foreldra skiptir máli þar sem sjálfstraust barnsins 

er byggt á tilveru þess. Foreldrar eru mun uppteknari af því sem fer illa en því sem gengur 

vel en það hefur ekki góð áhrif á sjálfstraustið. Góður agi er grundvallaratriði. Ef ekki ríkir 

góður agi eru foreldrarnir stöðugt reiðir sem gefur þau skilaboð til barnsins að það sé 

aðeins til leiðinda. Í mjög stuttu máli leggur Phelan áherslu á að sjálfstraust og sjálfsmynd 

barns eflist ef foreldrar hafi gott sjálfstraust og hafi góðan aga á heimilinu.  

  Furman nefnir nokkur skref í ferlinu ég get sem fjallar um sjálfstraust og að hjálpa 

barninu að öðlast trú á eigin getu. Eitt af þessum skrefum kallast töfravinurinn og er 

fimmta skrefið. Þar velur barnið sér töfravin sem getur stutt það og örvað á meðan það er 

að tileinka sér nýju færnina. Töfravinurinn minnir börnin á að æfa sig í því sem þau eru að 

læra og getur einnig aukið þeim trú á eigin getu. Jafnframt hjálpar vinurinn barninu að 

draga fram innri krafta og eykur öryggi þess. Sjöunda skrefið heitir að byggja upp 

sjálfstraust barnsins. Þá er barninu hjálpað að efla trú á eigin getu til að ná tökum á nýju 

færninni. Mikilvægt er að hvetja barnið áfram og hrósa þegar vel gengur. „Þegar barnið 

finnur að aðrir eru sannfærðir um að það geti lært verður það sannfærðara sjálft“ 

(Furman, 2006, bls. 60). Mikilvægt er að foreldarnir geri barninu ljóst að þeir eru fullvissir 

um að barninu takist markmið sitt og rökstyðja af hverju. Þegar börn hafa náð tökum á 

þeirri færni sem þau hafa verið að æfa vex þeim sjálfstraust. 

  Eins og sést á þessari umfjöllun er ekki mikið fjallað um sjálfsaga en mikil áhersla 

er lögð á sjálfstraust og sjálfsmynd. Foreldrar hafa mikil áhrif á sjálfstraust barna sinna, 

Þeir þurfa að vera sjálfir öruggir og sýna öryggi í hegðun sinni. Barn þarf að finna að 

foreldrar þeirra trúi á það og að foreldrar sýni því virðingu og umhyggju. Með því að 

styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barnsins er sjálfkrafa verið að styrkja sjálfsaga þess. 



34 

6.4 Gildi samræðunnar og hlutverk uppalandans 

Hér verður fjallað um hvernig hlutverk uppalandans birtist í bókunum og einnig verður 

farið inná gildi samræðunnar og samskipti milli foreldra og barns. 

  Samkvæmt Margréti Pálu eiga uppalendur að nota skýrar kröfur um æskilega 

hegðun og boðlegt orðbragð en ekki reyna að breyta viðhorfum og hugsunum barnsins: 

„Þannig geta tungutak og hegðun hvorki meira né minna en 
breytt hugsun og viðhorfum og auðvelt er að sjá hversu einfalt 
er að fara inní uppeldisþrepin úr þeirri áttinni: æfa tiltekna 
hegðun aftur og aftur, eins og að raða skónum sínum í 
forstofunni af því að öll fjölskyldan gerir það og af því að 
barnið er leiðrétt og því hrósað þar til hegðunin er orðin 
barninu töm. Þessu barni mun aldrei detta í hug (hugsun) að 
sparka þeim af sér og því mun þykja (viðhorf) rétt að raða 
skónum sínum hvar sem það kemur.“(Margrét Pála 
Ólafsdóttir, 2011, bls. 87).  

Þessa tilvitnun má tengja við kenningu Vygotsky sem felst því að einstaklingurinn verður 

fyrir áhrifum fólks í sama hópi. Hér er það fjölskyldan sem skapar sameiginlegt viðhorf um 

að allir raði skónum sínum. Auk þess má tengja það að fá hrós fyrir að raða skónum sínum 

við atferlisstefnuna. Margrét Pála segir jafnframt að mikilvægt sé að tala skýrt við barnið 

og forðast flækjur þar sem hugsun þess er hlutbundin. Foreldrar skulu forðast að nota 

orðið ekki þar sem hlutbundin hugsun barnsins höndlar mun betur skýr skilaboð um það 

sem á að gera en þau afstæðu skilaboð um sem felst í ekki. 

  Margrét Pála líkir aga við blómabeð. Ef það fær að vaxa stjórnlaust er líklegt að 

eitthvað dýrmætt deyji. Sum beð fá ekki að vera í friði eitt augnablik þannig að aldrei sést 

hvað gæti blómstrað þar. Þá verður barnið bælt og hefur brotinn vilja. Það getur verið 

mjög erfitt að gera sér grein fyrir því hversu mikið foreldrar eigi að stjórna og mikilvægt er 

að hafa það í huga. Jafnframt nefnir Margrét að ekki þýðir að skamma börn þegar 

hegðunarslys verða. Mikilvægt er að uppalendur hafi aðstæður þannig að sem minnstar 

líkur séu á mistökum. Barnið þarf að geta ráðið við aðstæður og minnka þannig líkurnar á 

hegðunarslysum.  

  Samkvæmt Phelan er hlutverk foreldra að temja barnið sitt. Þá á einræði að ríkja 

þar til barnið verður unglingur og foreldrar bera ábyrgð á átökum og eiga að setja því 

mörk. Það þarf samt að þróa lýðræðislegar samskiptaleiðir á heimilinu en gott er að nota 

fjölskyldufundi þegar barnið er nógu gamalt. Foreldrar skulu ekki telja þegar barnið er 
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reitt við þá en þá eiga þeir að hlusta á barnið og veita því athygli hvernig því líður. En ef 

barnið er fyrst og fremst reitt við foreldrið skiptir máli hvernig barnið talar við það. Gott er 

að vera tilbúin að ræða málin en ef barnið snýr samtalinu uppí árás á að telja.  

  Hugo setti fram hugtakið dyragættaruppeldi: „Það felst í því að foreldrar standa 

utan við aðstæðurnar, t.d. í dyragættinni, og hasta á börnin sín þegar þeir vilja fá fram 

aðra hegðun“ (Hugo Þórisson, 2011, bls. 44). Foreldra gætu til dæmis verið að biðja barn 

um að fara að byrja læra eða taka til inni hjá sér. Ólíklegt er að þessi aðferð nái 

einhverjum árangri. Foreldri þarf að gæta að því hvernig það ber sig þegar það reynir að 

hafa áhrif á hegðun. Þeir skulu forðast að dæma barnið ef aðferðin sem er notuð virkar 

ekki og velja skal leiðir sem fela í sér virðingu fyrir börnunum, þroska þeirra og getu. 

Einnig skrifar Hugo um að uppeldi er ekki vinsældakeppni og foreldrar þurfa að geta sagt 

nei þegar við á:  

„Margir foreldrar eiga í vandræðum með að segja nei. Fyrir 

því eru ýmsar ástæður, eins og til dæmis þegar börnin hlíta 

ekki fyrirmælum foreldra sinna, taka ekki mark á þeim eða 

bregðast illa við. Foreldri fær sig þá ekki til að segja nei og 

óttast að barnið verði reitt eða ósátt.“ (Hugo Þórisson, 2011, 

bls. 72). 

Mikilvægt er að segja nei af virðingu, ákveðni og umhyggju. Aldrei má nudda barninu 

uppúr sektarkennd því þá á það til að afsaka sig, kenna öðrum um, gera minna úr 

hlutunum, réttlæta hegðunina eða fara í vörn. Börn skammast sín oftast fyrir að hafa gert 

eitthvað rangt og er það stærsti hvatinn til að vilja gera betur. Hugsmíðahyggja leggur 

áherslu á góð samskipti og að þau beri í sér virðingu líkt og Hugo gerir. Jafnframt skrifar 

Hugo um ferli um breytta hegðun. Það felur í sér nokkur þrep sem eru núverandi hegðun, 

áætlun um breytingu, samningur um framkvæmd, mat á árangri, endurmat áætlunar og 

framhald. Þegar barn gerir sér grein fyrir hvaða hegðun sé um að ræða þarf að kenna því 

að taka ábyrgð á hegðuninni og breyta henni. 

  Þessi þrep og hugmyndin á bak við þrepin svipa til ég get-aðferðarinnar nema þar 

eru mun ítarlegri og fleiri skref en þau eru fimmtán talsins. Hægt er að líta á þessi skref 

sem verkefni frá upphafi til enda eða skoða þau sem safn hugmynda sem nota má óháð 

hvort öðru. 
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 „Ég get-aðferðin er byggð á þeirri hugmynd að börn eiga ekki 

endilega við vandamál að etja heldur eigi þau eftir að tileinka 

sér ákveðna færni. Með öðrum orðum er litið svo á að flest 

þeirra vandamála sem börn glíma við, til dæmis hræðsla, 

slæm hegðun, eða svefn-, matar- eða klósettvenjur, séu 

óþroskuð færni. Með því að efla með sér færni leysir barnið 

vandann ( Furman,“ 2006,bls. 11). 

Hér þurfa foreldrar að ýta undir löngun barna til að læra og öðlast færni. Barnið hefur 

meiri löngun í að þróa með sér nýja færni ef hún hefur marga jákvæða kosti. Foreldrar 

þurfa að ákveða hvaða færni þarf til að geta unnið bug á vandamálinu, ýta undir löngun 

barnsins og auka áhuga þess á að læra og öðlast færni. Það er gert með ýmsum aðferðum. 

Sem dæmi má nefna að gefa færninni nafn, gera áætlun, hafa töfravin sem aðstoðar 

barnið og skipuleggja hvernig skal haldið uppá árangurinn. Í þessari aðferð fá börnin að 

taka mikinn þátt í ferlinu og er unnið mikið í samvinnu við þau.  

  Í þessum bókum eru hlutverk foreldra fjölbreytt. Þeir þurfa að setja barninu mörk 

og gera reglur og þurfa svo að fara eftir þessum reglum sjálfir. Þeir þurfa að efla 

lýðræðislega vitund barnanna í gegnum samskipti og að leyfa þeim að taka þátt í til dæmis 

fjölskyldufundum og að semja reglur sem það þarf að fara eftir. Foreldrar mega ekki 

dæma börnin ef aðferðin sem þeir reyna að nota virkar ekki. Þá þurfa þeir að finna nýja 

aðferð sem virkar. Þeir mega ekki vekja upp sektarkennd hjá barninu því þá eiga þau til að 

reyna að komast undan ábyrgð. Mikilvægt er að samskipti feli í sér virðingu, ákveðni og 

umhyggju. Einnig er það hlutverk foreldra að vekja upp löngun og áhuga barna á að læra 

eitthvað nýtt.  

 

6.5 Sýn til barna 

Allar bækurnar fjölluðu um að barn er ekki lítill fullorðinn einstaklingur og að börn eru 

ekki ábyrg fyrir hegðun sinni.  

  Það fyrsta sem Margrét Pála skrifar er að börn eru framtíðartákn allra þjóða. 

Uppeldi er samfélagsaðgerð og börnin eru félagsleg afurð allrar fjölskyldunnar. 

Uppeldisarfurinn er stór hluti af þeim uppeldisaðferðum sem foreldri nýtir sér. 

Uppeldisarfurinn er það sem foreldri erfir frá uppalendum sínum. Það er svipuð hugmynd 

og Vygotsky setti fram um félagslega hugsmíðahyggju „hver einasta fjölskylda á sinn eigin 
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uppeldisarf, kirfilega innmúraðann í hugsun, málfar, viðbrögð og handtök, nánast eins og 

ósjálfráð hegðun.“ (Margrét Pála, 2011, bls. 17). Það fá semsagt allir foreldrar ákveðinn 

uppeldisarf og er svo mjög misjafnt hversu mikið foreldrarnir nýta sér hann. Börn eru ekki 

einkamál foreldra sinna heldur sameign okkar allra og þurfa á okkur öllum að halda. 

  Stærsti munurinn á sýn til barna var á bókunum töfrar 1-2-3 og börn eru klár. Eins 

og skrifað er hér fyrir ofan er foreldrið tamningamaður sem mótar barnið sitt. Það fæðist 

ósanngjarnt og eigingjarnt og eiga foreldra að temja og hjálpa þeim að verða andstæðan 

við það. Það á að ríkja einræði á heimilinu þangað til barnið kemst á unglingsár. Ekki má 

ræða hegðunina eftir að talið hefur verið uppað þremur nema til að útskýra einu sinni, í 

fyrsta skiptið, en eftir það á barnið sjálft að vita hvað það gerði rangt. Furman lítur á börn 

sem sniðugar og skapandi verur sem taka þátt í að hjálpa sér við að ná tökum á 

vandamálum eða óæskilegri hegðun. Barn á að æfa sig í að ná góðri færni sem leysir 

vandamálið og býr sjálft til aðferðina til þess. Það er að koma með hugmyndir, velja sér 

töfravin, stuðningsmann og hvernig það vill halda uppá að færninni þegar henni hefur 

verið náð. Börn koma oft með betri hugmyndir en fullorðna fólkið og það er litið svo á að 

börn geta hjálpað börnum að læra nýja færni. Hægt er að tengja þessi ólíku viðhorf við 

hugsmíðahyggjuna og atferlisstefnuna. Í viðhorfum Phelan eru það foreldrarnir sem 

stjórna hegðuninni og þeir móta barnið með því að bregðast við hegðun barnsins á 

ákveðinn hátt. Þá er notuð umbun eða refsing til að ná fram viðeigandi hegðun líkt og í 

hugmyndum atferlisstefnunnar. En Furman lítur á börnin sem sjálfstæðar verur sem hafa 

áhrif á það sem þau læra. Þau koma með hugmyndir í samvinnu við foreldra um hvernig 

þau geta eflt sig og æft í nýrri færni. Í hugsmíðahyggjunni læra börn með því að taka þátt í 

eigin námi og þau hafa mikil samskipti við kennarann, líkt og kemur fram í ég- get-

aðferðinni.  

  Hugo leggur mesta áherslu á að hlusta á börnin sín. Börn hafa sínar ástæður fyrir 

hegðun sinni og verða reið ef þau fá ekki að útskýra hvað gerðist. Þegar börn eru reið eða 

pirruð er það mikilvægasta sem foreldrar geta gert að sýna þeim væntumþykju og hlusta á 

þau. Ef foreldri eru alltaf pirrað og hlustar ekki á barnið sitt hættir barnið að vilja leita til 

þess, sem skapar léleg samskipti. Stundum líta foreldrar á barnið sem erfitt, frekt eða 

óþekkt, en gleyma því að þetta sama barn er oft jákvætt og samvinnuþýtt, meðfærilegt, 
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glatt og ánægt. Þess vegna skiptir máli að líta tiltekna hegðun barnsins sem erfiða í stað 

þess að dæma barnið í heild sinni sem erfitt, frekt, o.s.frv. 

  Það birtist frekar ólíkar sýnir í þessum bókum. Skýrasti munurinn birtist hjá Phelan 

og Furman. Phelan lítur á börn sem ómótaðar verur og foreldrar eiga að mynda 

einstaklinga úr þeim. Furman lítur hinsvegar á börn sem skapandi og hugmyndarík sem 

eiga taka þátt í einstaklingsmyndun sinni. Sjónarhorn Margrétar birtist í því viðhorfi að 

börn eru ekki einkaeign foreldra sinna heldur félagsleg afurð allra í samfélaginu. Síðast en 

ekki síst leggur Hugo áherslu á að foreldrar dæmi ekki barnið sem erfitt fyrir óæskilega 

hegðun heldur líti á þessa tilteknu hegðun sem erfiða.  

 

Tafla 1. Birtingarmynd hugsmíðahyggju og atferlisstefnu þegar kemur að uppeldi og sýn 

til barna. 

Atferlisstefnan Hugsmíðahyggja 

Börn læra hegðun útfrá viðbrögðum foreldra 

á hegðun þeirra. 

Börn læra hegðun útfrá reynslu og 

þroskastigi. 

Umbun og styrking notuð til að ná og 

viðhalda góðri hegðun. 

Þátttaka í reglugerð - meiri líkur á samvinnu 

og virðingu fyrir reglunni. 

Refsing notuð við hegðun sem foreldri vill að 

stoppi. 

Foreldri útskýrir á skýran hátt til hvers er 

ætlast af barninu. 

Umbun fyrir að læra nýja hegðun. Barnið framkvæmir nýja hegðun því það veit 

að það hefur jákvæð áhrif. 

Foreldri er tamningamaður sem á að temja 

barninu góða hegðun og aga með umbun og 

refsingu. 

Börn eru hugmyndarík og geta haft áhrif á að 

hegðunarmótun, þátttöku í 

fjölskyldufundum og umræðum. 
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7 Samantekt  

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum þrem svarað. Fyrsta spurningin var 

hvernig endurspeglast hugmyndir atferlisstefnunnar og hugsmíðahyggjunnar í 

uppeldishandbókum fyrir foreldra? Ein athyglisverðasta niðurstaðan úr rannsókninni er sú 

að þessar ólíku kenningar virðast vinna vel saman í bókunum og er þeim gjarnan blandað 

saman. Í öllum bókunum er fjallað um viðbrögð fullorðinna við hegðun barnsins og að það 

hafi áhrif á hvort hegðunin endurtaki sig. Umbun og refsing koma oft fram þar sem 

umbun er notuð til að ná og viðhalda æskilegri hegðun en refsing er notuð ef foreldri vill 

að barn hætti ákveðinni hegðun. Phelan og Furman mæla með notkun skráningar þar sem 

skráð er niður þegar barn hefur hagað sér á æskilegan hátt. Eftir ákveðið margar 

skráningar fær barnið umbun sem gerir hegðunina eftirsóknarverða. Þessar niðurstöður 

má tengja við atferlisstefnuna þar sem þær eru undir áhrifum hugmynda Skinners. Í 

niðurstöðunum birtast einnig dæmi um hugmyndir frá hugsmíðahyggjunni. Allar 

bækurnar fjölluðu um þátttöku barna í hinum ýmsu aðstæðum. Í fyrsta lagi er gott að 

vinna að reglum og samningum í samráði við barnið. Þá aukast líkur á virðingu fyrir 

reglunni eða samningnum sem settur er. Í öðru lagi eru fjölskyldufundir mikilvægir þar 

sem allir í fjölskyldunni hittast og ræða málin. Í þriðja lagi eykur þátttaka í húsverkum og 

kvöldmatarundirbúningi sjálfstæði barnsins og þurfa verkin að miða við þroska barnsins. Í 

þessum dæmum er tekið tillit til þroska barna líkt og Piaget. Lögð er áhersla á þátttöku 

barna og að þau læri af reynslunni líkt og Dewey fjallaði ítrekað um.  

  Önnur rannsóknarspurningin var: Hvernig er talið að foreldrar geti sem best stutt 

við sjálfsaga hjá börnum? Það kom höfundi mjög á óvart hversu lítið var fjallað um 

sjálfsaga í þessum fjórum bókum. Aðeins var minnst á hugtakið í einni bók, Uppeldi er 

ævintýri. Þar skrifar Margrét Pála að jákvæður agi ásamt réttlátum reglum og skýrri 

reglueftirfylgni leggi grunninn að sjálfsaga barns. Þá hafa hegðunarreglur það markmið að 

æfa barn í að fara eftir reglum sem er undirstaða jákvæðs sjálfsaga. Margrét Pála skrifar 

jafnframt að sjálfsstjórn, sjálfstraust og sjálfsmynd séu undirstaða sjálfsaga og fjalla allar 

bækurnar um þessi hugtök. Hugo skrifar að það sé mjög mikilvægt hvernig foreldrar 

bregðist við óæskilegri hegðun. Ef þeir bregðast við á neikvæðan hátt getur það veikt 
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tengslin við barnið. Einnig eiga foreldrar að láta skýrt í ljós að þeir hafi trú á barninu og því 

sem það ætlar sér. Phelan leggur áherslu á að foreldrar þurfi að vera sjálfsöruggir ef þeir 

ætla að kenna barninu sínu að vera það. Furman nefnir nokkrar aðferðir til að efla 

sjálfstraust barna. Mikilvægt er að hvetja barnið áfram, sýna því að foreldri trúi á það og 

þegar barninu hefur tekist að tileinka sér nýja færni vex því sjálfstraustið. Það er hlutverk 

foreldra að efla sjálfstraust og sjálfsmynd barnsins svo það öðlist góðan sjálfsaga. 

  Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var hvaða sýn til barna birtist í þessum 

bókum? Allar bækurnar fjölluðu um að barn eru ekki lítill fullorðinn einstaklingur heldur 

hefur það allt aðra sýn á lífið heldur en fullorðnir. Ein bók skar sig úr þar sem áhersla var 

lögð á að foreldrar væru tamningamenn, en þar skrifaði Phelan einnig um að börn fæðist 

bæði ósanngjörn og eigingjörn, síðan eiga foreldra að temja og móta barnið svo það verði 

andstæðan við þessi einkenni. Furman vill að barnið taki virkan þátt í að móta hegðun sína 

og hjálpi til að við að leysa vandamál sem tengjast því. Börn eru hugmyndarík og koma oft 

með sniðugar og betri lausnir en fullorðnir á ýmsum vandamálum. Hugo leggur áherslu á 

mikilvægi góðra samskipta við börn. Börn hafa sínar ástæður fyrir hegðun sinni og eiga 

foreldrar að hlusta á barnið og sýna því væntumþykju. Foreldrar mega ekki dæma barnið í 

heild sinni fyrir að hegða sér á óæskilegan hátt, þá eiga þeir til að gleyma því þegar það 

var samvinnuþýtt, meðfærilegt, glatt og ánægt. Barnið sjálft er ekki erfitt heldur er 

hegðunin erfið. Margrét Pála lítur á barnið sem framtíðartákn þjóðarinnar þar sem 

uppeldi er samfélagsaðgerð og barnið er félagsleg afurð allra í fjölskyldunni. Í öllum 

bókunum var minnst á tóninn í röddinni þegar foreldrar tala við barnið sitt. Foreldrar 

verða að vera hlýlegir, sýna virðingu og hlusta á barnið. Barn er ekki ábyrgt fyrir hegðun 

sinni og foreldrar eiga ekki að vekja upp sektarkennd hjá því, en allar bækurnar minntust 

jafnframt á þetta. 

  Til viðbótar við það sem tekið hefur verið saman kom fram að hlutverk foreldra er 

mikilvægt. Foreldrar þurfa að geta sagt nei þegar það á við og uppeldi er ekki 

vinsældakeppni. Auk þess eiga foreldrar að kenna barninu að taka ábyrgð á hegðun sinni 

og hjálpa því að bæta hana. Jafnframt geta foreldrar styrkt lýðræðisvitund barnsins í 

gegnum samskipti og þátttöku barnsins í hinum ýmsu verkefnum. 
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8 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöðurnar verða ræddar og tengdar við þær rannsóknir og 

kenningar sem fram koma í fræðilega hlutanum. 

  Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að þegar foreldrar styðja við aga og sjálfsaga 

barna sinna er mikilvægt að þeir hafi bæði skýran ramma í anda atferlisstefnunnar og beiti 

líka valdeflandi aðferðum, eins og samræðu og samvinnu, í anda hugsmíðahyggjunnar. Agi 

hefur það hlutverk að efla sjálfsaga en í honum felst hæfnin til að standast líkamlega, 

tilfinningalega og andlega erfiðleika (Ingrid Kuhlman, 2010; Gordon og Williams-Browne, 

1996). Eins og sjá má í niðurstöðum rannsóknarinnar er aðeins minnst á sjálfsaga í einni 

bók, en þar skrifar Margrét Pála að sjálfsstjórn, sjálfstraust og sjálfsmynd séu undirstaða 

sjálfsaga. Í kaflanum um Dewey er minnst á að jákvæður agi eflir sjálfstjórn barnsins 

(Dewey, 1994). En sjálfsstjórn barnsins er mikilvæg þar sem hún tengist félagslegri stöðu, 

að takast á við vonbrigði og að geta staðist freistingar (Mischel o.fl, 1989; Moffitt o.fl., 

2011). Það kom höfundi mjög á óvart hversu lítið var fjallað um sjálfsaga og veltir hann því 

fyrir sér afhverju það sé, það virðist vera vinsælla að fjalla um sjálfstraust og sjálfsmynd 

heldur en sjálfsaga.  

  Piaget fjallaði ítrekað um að barn fer í gegnum þroskaferli og að verkefni sem 

barnið fæst við sé í samræmi við þroska þess (Sigurjón Björnsson, 1992). Dewey lagði 

áherslu á að barnið taki virkan þátt í hinum ýmsu verkefnum og læri þannig í gegnum 

reynsluna. Í bókunum var einmitt fjallað um þátttöku barns í ýmsum verkefnum þar sem 

taka þarf tillit til þroska þess.  

  Í niðurstöðunum kom fram að umfjöllun um refsingu og umbun til að viðhalda 

æskilegri hegðun, kemur fram í öllum bókunum. Það er líkt og atferlisstefnan snýst um, 

umhverfið er aðalmótunaraflið í mótunarferli barna (Horowits, 1992). Þá eru foreldrar 

þeir sem skapa umhverfið sem barnið þroskast í, og eru viðbrögð þeirra við hegðun 

barnsins aðalmótunaraflið. Útfrá atferlisstefnunni hafa þróast ýmsar aðferðir sem hægt er 

að notast við í atferlismótun, má þar helst nefna umbunar- og skráningarkerfi (Rief, 2003). 

Það er líkt og Phelan og Furman skrifa í sínum bókum en þar mæla þeir með notkun 

umbunar- og skráningarkerfis. 
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   Önnur meginniðurstaða rannsóknarinnar er að í öllum bókunum er lögð áhersla á 

að foreldrar veiti barninu jákvæða hvatningu og stuðningur er barninu mjög mikilvægur. Í 

gegnum aldirnar hefur sýn til aga breyst í kjölfar rannsókna sálfræðinga og geðlækna. 

Jákvæður agi er andstæðan við agahugtakið fyrr á öldum og felst í því að hrósa og efla 

sjálfstraust og sjálfsaga (Helga Hannesdóttir, 1996). Vygotsky heldur því fram foreldrar 

geti ýtt undir að barn þroskist hraðar á þroskasvæðinu ef það fær nægilegan stuðning og 

örvun (Vygotsky, 1978). Útfrá kenningum atferlisstefnunnar hafa ýmsar aðferðir þróast. 

Má þar helst nefna heilstæðan stuðning við jákvæða hegðun en þar er einmitt lagt áherslu 

að allir í umhverfi barnsins veiti því jákvæða athygli við æskilegri hegðun og stuðning til að 

efla færni sem kemur í stað hegðunarvandans. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga vel við 

þessi fræði. Furman fjallar um að með því að efla ákveðna færni er hægt að leysa ýmis 

vandamál, hvort sem þau tengjast hræðslu, slæmri hegðun, eða svefn-, matar- og 

klósettvenjum. Auk þess fjölluðu allar bækurnar um að barn verði að finna að foreldrið 

hafi trú á getu þess til að auka sjálfstraust þess. 

  Þriðja meginniðurstaðan er sú að sýn til barna birtist á frekar ólíkan hátt í 

bókunum þar sem Margrét Pála, Hugo og Furman eru undir áhrifum hugsmíðahyggjunnar 

en Phelan undir áhrifum atferlisstefnunnar. Phelan lítur á barnið sem hlut sem foreldrar 

þurfa að móta svo barnið hagir sér á æskilegan hátt líkt og hugmyndir Watson (Horowitz, 

1992). Að mati höfundar eru hugmyndir Phelans örlítið úreltar, þar sem hann mælir með 

líkamlegum refsingum og segir þær geti gert gagn ef þær eru notaðar í réttum aðstæðum. 

Það hefur verið erfitt að sýna fram á hvernig sýn til barna var á miðöldum. En Ariés (1960, 

eins og vitnað er í Gunnar Karlsson, 2005) hélt því fram að fullorðið fólk hefði verið 

grimmt við börnin sín og litið var á þau sem litla fullorðna einstaklinga. Athyglisvert var að 

allar bækurnar sem voru í þessari rannsókn höfnuðu hugmyndum Ariés en í 

niðurstöðunum kemur fram að fullorðið fólk má ekki líta á barn sem lítinn fullorðinn 

einstakling. Það má tengja við hugmyndir Piaget þar sem barnið þarf að fara í gegnum 

þroskaferli áður en það getur hugsað á sveigjanlegan hátt og útfrá mörgum sjónarhornum 

líkt og fullorðnir einstaklingar (Sigurjón Björnsson, 1992). 
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Lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur höfundur rýnt í fjórar uppeldishandbækur fyrir foreldra og skoðað á 

hvers konar hugmyndafræðilegum grunni þær byggðu, þ.e. hugsmíðahyggju og 

atferlistefnu. Það var mjög skemmtilegt og fræðandi ferli þar sem bækurnar voru bæði 

mjög ólíkar en að sama skapi áttu þær margt sameiginlegt. Það eru ekki margir foreldrar 

sem hafa uppeldisfræðilega menntun að baki þegar þeir ákveða að eignast börn og stofna 

fjölskyldu. Þess vegna er mikilvægt að hafa gott úrval uppeldishandbóka svo foreldrar geti 

dýpkað þekkingu sína á þroskaferli barna og stuðst við gagnlegar aðferðir sem byggja á 

fræðilegum bakgrunni eða bækur sem þaulreyndir sérfræðingar hafa gefið út. Mikilvægt 

er að vera gagnrýninn á allt sem maður les og ekki taka öllu sem sjálfgefnu. Að mati 

höfundar er gott að hafa fjölbreytileika í uppeldishandbókum því börn eru mjög ólík. Þær 

aðferðir sem virkuðu vel á son frænku þinnar virka ekki endilega fyrir barnið þitt. 

Foreldrar verða að meta hverju sinni hvaða leiðir þeir ætla að nota og hvort þær henti 

þeirra barni. Hægt er að prófa mismunandi aðferðir og nota þá sem virkar best, eða 

blanda saman hugmyndum úr nokkrum aðferðum og nota þegar við á.  
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