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Útdráttur 

Þessi B.Ed. ritgerð er heimildaritgerð en í henni verður fjallað um aga og hegðun barna ásamt 

því að teknar verða fyrir tvær vel þekktar agastefnur. Þegar þarf að takast á við hegðun barna, 

hvort sem um er að ræða vandamál eða ekki, er mikilvægt að hafa góða hugmynd um hvernig 

maður vill vinna með hegðunina. Til þess eru agastefnur eða hugmyndir en allar hafa þær upp 

á mismunandi verkfæri og leiðir að bjóða. Fjallað verður lauslega um aga og hegðun barna 

ásamt því að farið verður yfir hvað felst í umbunum og refsingum og hvers konar áhrif þessir 

þættir geta haft á börn. Þá verður fjallað ítarlega um agastefnuna Uppeldi til ábyrgðar sem 

einnig nefnist uppbygging, ásamt því hvaðan hún kemur og hvað felst í henni. Einnig verður 

agastefnan SMT-skólafærni tekin fyrir og helstu hugmyndirnar að baki hennar. Í lokin verða 

þessar tvær stefnur bornar saman í þeim tilgangi að svara rannsóknarspruningunum sem 

nefndar eru í innganginum. Niðurstaða þessarar heimildaritgerðar er sú að ekki er hægt að 

segja að ein stefna sé réttari en önnur og ber hverjum og einum að kjósa hvaða aðferð þeir 

vilja tileinka sér.  

 

Summary 

This B.Ed. thesis is a research essay and in it discipline and the behavior of children will be 

adressed as well as two well known diciplinary approaches. When dealing with children‘s 

behavior, whether it is a problem or not, it is important to have a good sense of how you want 

to work with the behavior. For that there are multiple diciplenary approaches as well as ideas 

to work with, but they all have different tools and approaches. Dicipline and the behavior of 

children will be covered with the concepts of rewards and punishments and how they can 

affect children. The diciplinary approch called Restitution will be fully covered as well as its 

origins and how it is executed. In addition SMT (School Management Training) and the ideas 

behind it will be explained. In the end these two approaches will be compared to each other in 

order to answer the research questions that are mentioned in the introduction. The conclusion 

of this thesis is that no one approach is better than the other but that each person has to decide 

for themselves which method they will adopt. 
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1. Inngangur 

Börn eru og verða ávallt börn er oft sagt þegar talað er um hegðun barna. Þetta er samt ekki 

satt þar sem einn daginn verða þessi börn að fullorðnum einstaklingum sem þurfa að vera 

tilbúnir að takast á við lífið og tilveruna. Hegðun barna er eitt af þeim verkefnum sem þarf að 

vinna með til þess að gera einstaklinga að fullfærum þjóðfélagsþegnum í framtíðinni.  

Einhverstaðar þarf að byrja og hefur sýnt sig að því fyrr sem það gerist því betra. 

Þannig er það í íslensku samfélagi að kennarar í leik- og grunnskólum ásamt foreldrum 

hjálpast í flestum tilfellum að við uppeldi á börnum. Hvaða aðferð er beitt til þess að ná fram 

því markmiði sem stefnt er að hverju sinni með barn er misjafnt og fer að mörgu leyti eftir 

menntun kennara eða fræðslu foreldra. Til er fjöldinn allur af hugmyndum, kenningum og 

aðferðum sem snúast um aga og hegðun barna, bæði fyrir kennara og foreldra. Útlistun yfir 

hvað þær allar heita og hvernig þær virka tekur eflaust meira en heila bók, ef ekki nokkrar.  

Í þessari ritgerð verður fjallað um tvær vel þekktar agastefnur sem hafa fundið sér sess 

í skólum hér á Íslandi. Þessar stefnur eru Uppeldi til ábyrgðar og SMT-skólafærni. Farið 

verður ítarlega yfir hvora aðferðina um sig ásamt því hvernig þær virka og hvernig innleiðing 

á þeim fer fram. Þessar stefnur urðu fyrir valinu einkum vegna þess hve ólíkar þær eru en 

einnig vegna áhuga míns til þeirra beggja og hvernig þær birtast í samfélgainu sem ég bý og 

starfa. Án þess að það skilgreini mig þá er ég einstæð móðir 5 ára stúlku sem hefur verið 

greind með ADHD (athyglisbrest og ofvirkni) ásamt því að vera bráðger. Einnig starfa ég á 

leikskóla þar sem agi og heðun barna kemur mikið fyrir og er títt umræðuefni meðal fagaðila. 

Áhuginn stafar því líklegast af því hversu nálægt þetta mál snertir mig, hvernig hugmyndir 

mínar eru um sjálfa mig og hvernig aðferðum ég vil beita í hlutverkum mínum til að byggja 

upp sterka og færa einstaklinga fyrir samfélagið.  

En hvaða aðferð er best? Hver er réttust? Hver hentar sem flestum? Hvaða aðferð eiga 

foreldrar og kennarar að velja sér? Þessum spurningum er líklegast erfitt að svara og verður að 

einhverju leyti reynt í þessari ritgerð. Ég leitast við að svara þessum spurningum með því að 

skoða áðurnefndar uppeldisaðferðir þar sem þær standa mér næst en báðar eru vel þekktar á 

Fljótsdalshéraði. Í kafla 2 verður byrjað á því að fjalla um það hvað agi og hegðun barna sé. 

Þar verður einnig talað um styrkingar í formi umbuna og refsinga og hver áhrif þeirra geta 

verið. Þá er komið að umfjöllun um Uppeldi til ábyrgðar, í kafla 3, þar sem fyrst verður 

fjallað um hvaðan aðferðin og hugmyndin að baki hennar kemur og síðan hvernig hún lýsir 

sér. Kafli 4 fjallar þá sambærilega um SMT-skólafærni og hugmyndina sem hún byggist á, 

ásamt því að lýst verður í hverju aðferðin felst. Loks verður tekin samanburður á þessum 

tveimur aðferðum sem vonandi geta svarað einhverjum af fyrr upptöldum spurningum.  
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2. Agi og hegðun barna 

Flestir foreldrar stefna að því að ala barnið sitt upp til þess að verða góðir og heildstæðir 

einstaklingar þannig að þeir ekki einungis spjari sig vel í lífinu heldur að þeir séu einnig 

hamingjusamir, umhyggjusamir og skilningsríkir. Þeir vilja að börnin sín getir verið ákveðin 

án þess að sýna yfirgang, að geta eignast vini án þess að láta þrýsting jafnaldra þröngva sér til 

neikvæðra athafna og síðast en ekki síst búa yfir færni til þess að takast á við erfiðleika án 

þess að missa stjórn á sér eða glata sjálfstraustinu (Cristophersen og Mortweet, 2004, bls. 15). 

 Margrét Pála Ólafsdóttir, upphafsmaður Hjallastefnunnar, skilgreinir aga sem 

einfaldlega það að fara eftir reglum og bera uppalendur ábyrgð á því hvort að barn æfir reglu 

eða óreglu. Hún telur einnig að til þess að barn fari eftir ákveðinni reglu þurfa þrjú atriði að 

vera í lagi en þau eru; regla, sýnileiki og viðurlög. Með því á hún við að regluna þarf að kenna 

vel, hún þarf að vera sýnileg og ljóst þarf að vera hvað gerist ef reglunni er ekki fylgt 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 98). 

 Það sama segja Cristophersen og Mortweet (2004, bls. 21 og 75) en þau telja að 

framkoma foreldra eða uppalenda hafi mikil áhrif á hegðun barns. Börn læri það sem fyrir 

þeim er haft og dagleg hegðun fullorðina sýnir börnum hvað er mikilvægt í þeirra augum. 

Samkvæmt þeim er agi ætlaður til þess að kenna börnum að taka afleiðingum gerða sinna en 

þeirra skoðun er að þegar aga er einungis beitt sem neikvæðri aðferð til að segja barni að það 

hafi verið óþægt skilar það sjaldnast góðum árangri. Þau vilja meina að miklu árangursríkara 

sé að beita aga þannig að hann virki sem hvatning við atferli barns til þess að sýna viðeigandi 

hegðun seinna meir. 

 Að beita aga segir samt ekki allt og þarf því að skilgreina hvað er átt við með því. Það 

verður reynt hér á eftir með því að skoða refsingu og umbun við uppeldi, en margar 

agastefnur styðjast við það til þess að ná fram æskilegri hegðun hjá börnum.   

 

2.1. Refsing og umbun 

Meðal þess sem flokkast undir refsingu er einvist, meiðandi orð og ströng svipbrigði, að taka 

forréttindi af barni, hinar margumræddu flengingar og annað slíkt. Ekki er alltaf átt við 

neikvæða refsingu en einvist er ekki alltaf neikvæð. Umbun eða styrking er notuð til þess að 

ná fram eða viðhalda góðri hegðun. Umbun felst oftast í því að fullornir veita barni hrós eða 

jávæða athygli en einnig er oft notast við eitthvert form af verðlaunum, svo sem límmiðar, 

broskallar og þess háttar. Notkun á þessum áhöldum þarf að beita með mikilli íhugun en það 

getur bæði haft góðar og vondar afleiðingar fyrir barnið ef ekki ríkir samkvæmni við 

notkunina (Cristophersen og Mortweet, 2004, bls. 88; Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 75). 



5 
 

2.1.1. Refsing 

Refsing er ekki öll eins og getur hún verið mismunandi og misalvarleg. Hér verður fjallað 

stuttlega um þær helstu gerðir refsinga sem að tíðkast í hinum ýmsu agastefnum. 

 Að refsa barni með því að setja það í einvist eða taka það út úr aðstæðum er ein 

algengasta ögunaraðferðin sem notuð er. Einvist felst fyrst og fremst í því að barn sé tekið úr 

aðstæðum sem það vil ekki sleppa eða hefur gaman af og látið vera út af fyrir sig. Markmiðið 

með einvist er að barnið læri að röng hegðun getur haft neikvæðar afleiðingar og að einvistin 

felur í sér að vera ekki í jákvæðum samskiptum við aðra eða gera eitthvað sem því þykir 

skemmtilegt (Cristophersen og Mortweet, 2004, bls. 88-89). Í sumum agastefnum er þessi 

stund ætluð til þess að barnið gefi sér smá tíma til þess að hugsa ráð sitt eða róa sig niður eftir 

æsing og er því ekki hægt að tala um neikvæða refsingu (Phelan, 2008, bls. 31). Einvist fer í 

flestum tilfellum fram á fyrirfram ákveðnum stað svo sem í herbergi barnsins eða á ákveðnum 

stól, mottu eða þess háttar. Gæta þarf þess að barnið hafi ekki afþreyingu til staðar sem getur 

létt einvistina, eins og sjónvarp eða leikföng. Einnig er gott ef barnið getur verið í sjónmáli 

foreldris eða þar sem það sér hvað það er að fara á mis við (Cristophersen og Mortweet, 2004, 

bls. 92-93). 

 Meiðandi orð og ströng svipbrigði geta oft haft mjög slæm áhrif á sálir barna enda geta 

þær oft verið viðkvæmar. Hér á Íslandi hefur oft tíðkast að nota setningar á borð við ,,þetta er 

ljótt hjá þér að gera" eða ,,þú ert vond/ur að gera svona" sem refsingu við óæskilegri hegðun. 

Ung börn fá oft að heyra orðleysuna ,,ó-ó-ó" þegar þau ætla sér eitthvað sem ekki er talið 

æskilegt og oft fylgir þar með sterk svipbrigði frá foreldrunum en flest börn sækjast í brosmild 

andlit foreldra og þar af leiðandi upplifa ung börn refsingu þegar þau sjá ygld eða grett andlit 

þeirra (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 112-117).  

 Svipting af hinu ýmsu tagi er einnig algeng á heimilum en þá er verið að taka af 

börnum ákveðin réttindi eða fríðindi sem eru þá eitthvað sem barnið heldur uppá eða langar í. 

Oft og tíðum haldast hótanir hönd í hönd við þessa sviptingu þar sem barnið er minnt á að 

eitthvað verður fjarlægt eða ekki boðið uppá ef það fylgir ekki þeim fyrirmælum sem því er 

gefið. Dæmi um sviptingu af þessu tagi er að banna sjónvarpsáhorf og tölvuleikjaspil, 

fjarlægja leikföng eða neita barninu um einhvera skemmtun svo sem sund- eða bíóferðir og 

þess háttar. Passa þarf að ef hótun er notuð þarf ávallt að framfylgja henni þar sem að hótun 

sem ekki er staðið við grefur undan trúverðugleika foreldra eða gerir þá ómarktæka 

(Cristophersen og Mortweet, 2004, bls. 97-99; Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 119). 

 Vart þarf að taka fram að líkamleg refsing er í flestum tilfellum ekki æskileg. Í 

Bandaríkjunum hafa samtök sálfræðinga og barnalækna lýst sig mótfallin því að börn séu 
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flengd. Rannsóknir hafa þó leitt í ljós að allt að 80% foreldra hafa slegið börnin sín 

einhverntímann. Ástæður sálfræðinga og barnalækna fyrir því að vera mótfallnir flengingum 

eru meðal annarrs þær að; yfirleitt breyta flengingar ekki hegðun barna ef ekki er kennt neitt 

annað atferli í staðinn fyrir óæskilegu hegðunina,  börn sem eru flengd læra að það sé í lagi að 

slá og meiða aðra til þess að fá sínu framgengt eða tjá reiði sína, flengingar geta orsakað 

neikvæðar tilfinningar barna gagnvart foreldrum og síðast en ekki síst geta flengingar leitt til 

alvarlegra meiðsla eða verra (Cristophersen og Mortweet, 2004, bls. 99-101).  

 

2.1.2. Umbun 

Umbun er eins og áður kom fram mismunandi en meðal þeirra helstu eru hrós og verðlaun. 

Hrós eða jákvæð athygli er trúlega algengasta formið af jákvæðri styrkingu eða umbun. Hrós 

þarf að vera frá hjartanu og má ekki nota það óhóflega en það getur orðið til þess að máttur 

þess minnkar. Það þarf að nota það þegar viðeigandi árangri er náð eða rétt atferli er sýnt á 

réttum stöðum. Ofnotkun á hrósi getur orðið til þess að barn verður háð jákvæðum 

viðbrögðum og getur því ekki sýnt viðeigandi hegðun án þess að henni fylgi hrós eða athygli. 

Fín lína er á milli ofnotkunar og vannotkunar og því þarf að skoða og ígrunda áður en hrósað 

er umhugsunarlaust. Hreinskilni er einnig mjög góð gagnvart börnum og getur ýtt undir að 

þau vilji gera betur ef endurgjöfin er hreinskilin og ætluð til uppbyggingar. (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 2011, bls. 113-114) 

 Einnig hefur tíðkast að börn og uppalendur hafi komið með samkomulag sín á milli 

þar sem barni er í flestum tilfellum verðlaunað fyrir góðu hegðunina með ýmsum útfærslum 

af verðlaunum. Umbunin er þá eitthvað eftirsóknarvert fyrir barnið sem það hefur samið við 

uppalandann. Einnig er hægt að útbúa samning þar sem barnið getur safnað sér upp 

stigum/stjörnum/limmiðum og þessháttar, sem það fær fyrir að framkvæma æskilega hegðun. 

Eins og með allt annað þarf að gæta þess að nota þessa aðferð af ígrundun og passa að ofnota 

ekki verðlaunin en þá eiga þau það til að verða verðlaus. Einnig þarf að hafa í huga að 

verðlaunin verða að henta barninu en það sem hentar einum þarf ekki að henta öðrum 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011, bls. 115-116). 

 Refsing og umbun er mikið álitamál í þeim stefnum sem fjallað verður um hér síðar. 

Önnur aðferðin styðst mikið við notkun á umbun en hin er að mestu leiti mótfallin þeim. 

Báðar telja þó refsingu vera óþarfa eða jafnvel skaðlega börnum og forðast því að nota þær. 

Vert er þó að taka fram að í sumum tilfellum leita báðar aðferðinar í refsingu en þá með 

yfirveguðum og skipulögðum hætti eins og fjallað hefur verið um hér að ofan.  

 



7 
 

3. Uppeldi til ábyrgðar 

Uppeldi til ábyrgðar, einnig oft kallað uppbygging (e. restitution), er hugmyndafræði sem 

byggir á því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfsstjórn barna og unglinga og þannig þjálfa 

þau í að ræða um tilfinningar sínar og átta sig á þörfum sínum. Um er að ræða aðferðir sem 

kenna sjálfsstjórn og sjálfsaga sem styrkja einstaklinga til þess að læra af mistökum sínum. 

Einstaklingur lærir því að taka sjálfstæðar og siðferðilegar ákvarðanir varðandi eigin hegðun 

og fái tækifæri til þess að meta eigin lífsgildi, en hann gerir það án þess að verða fyrir áhrifum 

frá skömm, sektarkennd, hótun, eða væntingum og loforðum eftir umbun (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Árið 2001 fór Magni Hjálmarsson á vegum Foldaskóla til Kanada í þeim leiðangri að 

læra uppbyggingaraðferð Diane Gossen. Hann hefur síðan unnið að því að innleiða stefnuna í 

Foldaskóla og Álftanesskóla (Gossen, 2006, bls. 11). Í dag starfa um það bil fimmtíu leik- og 

grunnskólar eftir Uppeldi til ábyrgðar (Uppbygging sjálfsaga, án dags.a). 

 Félagið Uppbygging sjálfsaga, sem er félag áhugafólks um Uppeldi til ábyrgðar- 

uppbyggingu sjálfsaga, á Íslandi var stofnað þann 28. mars 2008 á Álftanesi af 37 

stofnfélagsmönnum. Þar voru sett niður lög félagsins þar sem segir meðal annars að tilgangur 

þess er að skapa samstarfsvettvang fyrir þá sem aðhyllast hugmyndafræði uppbyggingar 

sjálfsaga. Þessum tilgangi hyggst félagið að ná með útbreiðslu á hugmyndafræði og 

starfsaðgerðum uppbyggingar (Uppbygging sjálfsaga, án dags.b.). 

 Í þessum kafla verður farið yfir það hvaðan þessi aðferð kom og hvernig hún varð til. 

Þá verður einkum farið í það hvaða hugmyndir liggja að baki hennar og hvernig þær hafa haft 

áhrif á mótun aðferðarinnar. Þá verður loks fjallað um hvernig aðferðin virkar og hvernig hún 

er notuð.  

 

3.1. Fræðilegur bakgrunnur 

Upphafsmaður hugmyndafræðinnar er Diane Gossen en hún hefur unnið með kennurum víða 

um heiminn, en þá einkum í Bandaríkjunum og Kanada, við að þróa aðferðina sína undanfarin 

30 ár (Gossen, 2002, bls. 7). Diane kemur frá bænum Saskatoon í Saskatchewan í Kanada en 

hún hefur starfað sem kennari í barna- og unglinga deild grunnskóla, við sérkennslu og sem 

skólastjóri sérskóla fyrir nemendur með hegðunarvandamál. Hún hefur mikið starfað í 

Kanada, Bandaríkjunum og Evrópu og talað á fjölmörgum ráðstefnum fyrir fagfólk sem 

starfar að mennta- og skólamálum. Hún hefur flutt erindi sitt um allan heiminn og aðstoðað 

yfirvöld skólaumdæma við að breyta um stefnu en árið 2005 starfaði hún í 72 

skólaumdæmum í Bandaríkjunum. Hún er höfundur yfir 30 bóka og handbóka um kennslu 
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sjálfsaga ásamt því að hafa gefið út myndbönd um efni sitt. Ein helsta bókin hennar, 

Restitution: Restructuring School Discipline, hefur selst í meira en 60.000 eintökum (Gossen, 

2006, bls. 191-192). 

 Hugmyndafræði sína byggir Gossen bæði á vísindalegum kenningum um eðli 

mannlegrar hegðunar og hinum ýmsu rannsóknum á þeim. Hún hefur mikið notað hugmyndir 

læriföðurs síns, dr. William Glasser, við þróun á aðferð sinni og þá einkum á hugmyndum 

hans um gæðaskólann (e. Quality School) og stjálfsstjórnarkenningu hans (e. Control Theory). 

Einnig hefur hún stuðst við rannsóknir á heilastarfsemi, þá einkum við hugmyndir Eric Jensen 

um mælanleg neikvæð áhrif ógnunar á námsgetu, og við rök Alfie Kohn um neikvæð áhrif 

ytri umbuna (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Nálgun hennar á 

ekki síst rætur að rekja til hugmynda frumbyggja Ameríku um barnauppeldi og enduruppeldi 

afbrotamanna (Gossen, 2006, bls. 33-34). Hér á eftir verður lauslega farið yfir þessar áður 

upptaldar hugmyndir sem Gossen styðst við.  

 

3.1.1. Gæðaskólinn og Sjálfsstjórnarkenningin 

Eins og áður kom fram þá styðst Gossen mikið við hugmyndir læriföður síns, Glasser. Þegar 

hann starfaði sem geðlæknir þróaði hann nýja nálgun til þess að hjálpa sjúklingum sínum en 

aðferðina kallaði hann raunsæismeðferð (e. Reality Therapy) (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og 

Magni Hjálmarsson, 2007).  

Glasser ákvað að aðlaga raunsæismeðferð sína að skólum, sem fékk seinna nafnið 

Gæðaskólinn, þar sem að hann taldi að með því að kenna börnum á þarfir sínar og tilfinningar  

og hvernig hægt væri að stjórna þeim, væri hægt að koma í veg fyrir þunglyndi og aðra 

sálræna erfiðleika í framtíðinni. Hann taldi að orsök vanlíðunar og slæmrar hegðunar væri sú 

að einstaklingur nær ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á jákvæðan hátt. Glasser flokkaði 

andlegu grunnþarfirnar í fimm flokka, það er: 1. ást og umhyggju, 2. áhrifavald og stjórn, 3. 

frelsi og sjálfstæði, 4. gleði og ánægja og 5. öryggi og lífsafkoma (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

 Til þess að kenna börnum og ungmennum á þarfir sínar bað Glasser þau að líta inn á 

við og skynja tilfinningar sínar. Nemendur sem hafa lært að þekkja þarfir sínar og hætta að 

einblína á neikvæðar tilfiningar geta beðið um hjálp frá kennurum eða öðrum uppalendum og 

lært þannig að öðlast það sem þeir þarfnast. Með þessari aðferð er nemendum kennt að líta á 

neikvæðar tilfinningar sem merki um að einhverri þörf sé ekki fullnægt. Þegar barnið hefur 

tjáð sig um neikvæðu tilfininguna getur kennarinn aðstoðað það við að komast að því hvort að 
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tilfinningin þýði að barninu skortir ást, vald, frelsi, gleði eða öryggi (Gossen, 2006, bls. 85-

86). 

 

Mynd 1. Þarfahringur William Glasser. 

Sjálfsstjórnarkenningin snýst um það að þú getur ekki stjórnað öðrum, einungis sjálfum þér, 

en af einhverjum ástæðum virðist fólk alltaf reyna að stjórna hvor öðru. Glasser nefnir fimm 

stöður stjórnunar í kenningu sinni og hefur Gossen nýtt sér þær við þróun á hugmynd sinni 

um agastjórnun. Þessar fimm stöður eru: 

1. Með því að refsa eða hóta refsingu (punisher). 

2. Með því að vekja sektarkennd (guilter). 

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

4. Með því að benda á reglur og sýna festu (monitor). 

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

lausna til að mæta hvoru tveggja (manager) (Gossen, 2002, bls. 

37). 

Seinna í þessari ritgerð verður farið ýtarlega yfir þessar fimm stöður. 

 

3.1.2. Heilarannsóknir 

Sá sem hefur hvað mest fjallað um kennslu og lærdómsaðferðir byggðar á heilarannsóknum er 

bandaríski kennarinn og rithöfundurinn Eric Jensen. Hann hefur bent á að rökhugsun og 

áætlanagerð fari fram í framheilanum eða í ennisblöðum þannig að þegar einstaklingur er 

undir miklu álagi nær hann ekki að virkja þann hluta heilans og verður því að minnka ógnandi 

aðstæður í námsumhverfi barna. Hann telur að einbeiting nemanda raskist vegna streitu sem 

myndast þegar nemandi er sífellt að bíða eftir að fá refsingu eða umbun við hverja þá athöfn 
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sem hann ætlar sér. Jensen telur að skólakerfi þurfi að aðlaga sig að þörfum nemenda til þess 

að minnka þessa streituvalda svo að nemendur geti einbeitt sér við nám sitt (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Í bókum sínum þar sem Gossen fjallar um aðferðir sínar, skýrir hún vel út hvernig 

heilinn starfar. Þar segir hún einkum frá því hvernig heilinn skiptist í þrjá meginhluta; 

heilabörk, miðheila og heilastofn, ásamt því að fjalla um það hvernig heilaboð flytjast um 

hann. Heilastofninn sér um að stjórna ósjálfráðum viðbrögðum og viðhalda starfsemi 

líkamans. Flóknar vitrænar aðgerðir eiga rætur sínar í heilabörkinn og þar fer skilningur 

mannsins á orsök og afleiðingu fram, líkindaútreikningur, áætlanagerð og siðgæðisdómar. 

Þegar heilinn skynjar ótta berast þau skilaboð beint til heilastofnsins og við það losar líkaminn 

adrenalín sem gerir manninum kleift að berjast eða flýja. Líkaminn bregst í rauninni á sama 

hátt við öllum sterkum tilfinningum. Tilfinningarnar geta ruglast saman og hræðsla getur 

breyst í reiði, gleði getur orðið sorg og þar fram eftir götunum. Ef reynt er að hafa stjórn á 

fólki sem er í tilfinningalegu uppnámi getur það oft gert illt verra en mikilvægt er að hlada ró 

sinni og sýna mikinn skilning gagnvart honum. Þannig getum við gert okkur grein fyrir hvað á 

sér stað líkamlega og tilfinningalega hjá einstaklingnum. Orkuflæði heilans sem losnar við 

tilfinningalegt uppnám þarf að endurbeina til heilabarkarins þar sem skilningurinn fer fram. 

Þegar einhver er í tilfinningalegu uppnámi fer megnið af orkunni í að halda lífi og er þá 

einstaklingur ekki fær um að meta gjörðir sínar. Í þessari frumstæðu viðbragðsstöðu getum 

heyrum við alveg hvað er sagt við okkur án þess að skilja í rauninni við hvað er átt. Börn 

upplifa það sama þegar við komum inn sektarkennd, hræðslu eða reiði hjá því og verður það 

þá óhæft til að meta siðferðilegt innihald gjörða sinna. Skynjun okkar og skilningur eru í 

mörgum þrepum, því hærra þrep því lengur erum við að bregðast við. Að grípa hlut sem 

dettur í gólfið er á sjálfvirka stiginu, það er lágu þrepi, og erum við því ljót að bregðast við. 

Hugsun um siðgæði, gildi og sannfæringu er á mjög háu þrepi og þurfum við því lengri tíma 

til að hugsa og bregðast við. Ef upplýsingar komast ekki til heilabarkarins getur einstaklingur 

orðið fastur á sjálfvirka stiginu og beitir þá grunnviðbrögðum án þess að hugsa (Gossen, 

2006, bls. 110-114). 

  

3.1.3. Alfie Kohn 

Alfie Kohn er best þekktur fyrir að vera mjög opinskár þegar hann gagnrýnir uppeldisaðferðir 

og skólakerfi. Hann hefur skrifað fjöldann allan af greinum um hin ýmsu uppeldis mál og 

gefið út þrettán bækur um efnið. Þekktustu bækur hans eru Punished by rewards (1993), No 

contest: the case against competition (1986), Unconditional parenting: Moving from rewards 
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and punishments to love and reason (2005) og The schools our children deserve (1999). Kohn 

heldur reglulega fyrirlestra og námskeið í háskólum og öðrum menntastofnunum, bæði fyrir 

kennara og foreldra (Alfie Kohn, án dags).  

 Eitt helsta umræðuefni Kohn, og það sem Gossen byggir sínar hugmyndir á, er skoðun 

hans á umbun sem agatækni. Hann telur að umbun í formi hróss eða verðlauna sé ekki jákvæð 

uppeldisaðferð og að í raun skili hún ekki æskilegri útkomu. Hann segir að umbun, líkt og 

refsing, gefi okkur einungis tímabundna hlýði og að aðferðin verði ekki til þess að hjálpa 

börnum að verða ábyrgt, siðferðilegt og gott fólk (Kohn, 1993, bls. 1; Kohn, 1994, bls. 1). 

Refsing getur valdið reiði, óhlýðni og tilhneigingu til hefndar hjá þolandanum ásamt því að 

geta skemmt samband fullorðinna og barna (Kohn, 1994, bls. 1). 

 Gossen (2002, bls: 44) hefur eftir Kohn fimm ástæður því til fyrirstöðu að nota 

umbun:  

1. Torveldar góða frammistöðu og afköst (nemendur bíða eftir ytra 

áreiti).  

2. Falin refsing í umbuninni. 

3. Neikvæð áhrif á samskipti við aðra nemendur (hinir eru fyrir 

manni).  

4. Það tekst ekki að finna orsök vandans (þörfina).  

5. Langvinn eyðing innri áhuga.  

Í mörgum ritum sínum talar Kohn um að umbun og refsing sé í raun ekki sitthvor hluturinn 

heldur tvær hliðar af sama peninginum (Kohn, 1994, bls. 1)  

Hótið refsingu og barn mun spyrja sig, „Hvað er ætlast til af mér 

og hvað mun gerast ef ég geri það ekki?“ Mútið því með því að 

sýna því verðlaun og það mun hugsa. „Hvað er ætlast til af mér 

og hvað mun ég fá fyrir það?“ Takið eftir hversu svipaðar þessar 

spurningar er og hversu ólíkt því sem við viljum að börn spyrji 

sig í raun: „Hverskonar manneskja vil ég vera?“ Góð gildi þurfa 

að vaxa innanfrá; mútur og hótanir, í besta falli, breyta hegðun 

barns einungis tímabundið (Kohn, 1993, bls. 1) 

Kohn vitnar í verkum sínum í nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum 

efnum, þar á meðal í sínar eigin. Þessar rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á að þegar 

verðlaun hætta að berast fer hegðunin aftur í sama far og áður en hún hófst. Börn sem alast 

upp við að fá reglulega verðlaun frá foreldrum vð ýmsar athafnir koma til með að vera minna 

örlátara en jafningjar þeirra. Rannsóknir hafa einnig sýnt að fólk sem ætlast til að fá verðlaun 
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fyrir að vinna ákveðið verk, vinnur það almennt ver af hendi en þeir sem ætlast ekki til neins. 

Ein möguleg ástæða fyrir þessu er að fólk missir almennt frekar áhugann á verkinu sem það 

ætlast til verðlauna af. Því meir sem við viljum að börn geri eitthvað því minni líkur eru á að 

þau vinni það vel af hendi ef verðlaun eru til staðar. Að lokum fjallar Kohn um að nemendur 

sem eru vanir að fá verðlaun fyrir verk sín, svo sem einkunnir, límmiða eða aðra glaðninga, 

hafa minni áhuga á að reyna á hugmyndaríki sitt og taka áhættur við almenna vinnu verkum 

sínum. Ef verðlaun eru til staðar velur fólk almennt auðveldustu leiðina til þess að leysa 

verkið af hendi (Kohn, 1994, bls. 1-2). Kohn tekur það hinsvegar fram að það sé ekkert að 

jákvæðum athugasemdum sem viðurkenna og hvetja aðgerðir barna (Kohn, 1993, bls. 2).  

  

3.1.4. Frumbyggjar Ameríku 

Í bók sinni Sterk saman (e. It‘s all about WE) fjallar Gossen um arfleifð frumbyggja Ameríku  

og hvernig grunnurinn að hugmyndafræði hennar á rætur sínar að rekja til þeirra. Þar talar hún 

um hvernig frumbyggjar ýta undir sjálfstæði fremur en blinda hlýðni og aðlögun. Hún fjallar 

um það hvernig hefðbundin agastjórn, sem byggir á refsingu, styrkir ekki unga fólkið heldur 

fyllir það skömm og veikir ásetning þess að breyta rétt. Frumbyggjar Ameríku læra að það sé 

ókurteisi að dæma eða meta aðra og hvernig þeir geta einungis endurspeglað hvernig þeim 

líður sjálfum. Þannig eru þeir ekki að tengja vandamál við einstaklingana sjálfa heldur við 

ábyrgð hvers og eins á vandanum. Einnig fjallar Gossen um það hvernig dómarinn Rupert 

Ross komst að því, við rannsókn sína á réttakerfi frumbyggjanna, að hugmyndin um meðvitað 

afskiptaleysi virkar mjög vel í samfélagi sem einkennist af stöðugleika og virðingu (Gossen, 

2006, bls. 32-33).  

 Áfram fjallar Gossen um það hvernig frumbyggjar Ameríku eru ekki uppteknir af því 

að finna sökudólg og því er ekki þörf fyrir fyrirgefningu. Litið er á brot manna sem afleiðingu 

ytri þátta sem ekki er alltaf hægt að stjórna. Þá er ekki átt við að einstaklingur sé án ábyrgðar 

á gjörðir sínar heldur er litið á manninn í heild sinni án þess að einblína á brot hans. Með því 

er verið að taka tillit til ytri áhrifa í umhverfi og samfélagi mannsins (Gossen, 2006, bls. 34).  

 Loks ber Gossen þetta saman við sína skoðun á hefðbundnu uppeldi barna í 

Bandaríkjunum og Kanada. Hún talar um að þar sé börnum bent á mistök sín af hinum 

fullorðnu og þannig reynt að ýta undir sektarkennd þeirra. Hún segir einnig að litið var á 

mistök sem slæm en ekki sem tækifæri til að læra af eða bæta sig. Að hennar mati hafa börn 

og fullorðnir ekki skilning á því að flestir hafi innbyggða þörf til þess að bæta úr mistökum ef 

þeir fá tækifæri til þess. Grundvallarmunurinn á uppeldi frumbyggja og vesturheimsins finnst 
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henni vera að frumbyggjar báðu börnin að líta inn á við til að vita hvort að þau væru að breyta 

rétt (Gossen, 2006, bls. 35-36). 

 

3.2. Gossen og Uppeldi til ábyrgðar 

Allir þeir þættir sem hafa áhrif á kenningu Gossen, og hafa verið útlistaðir hér að ofan, kemur 

hún best að orði sjálf með að tengja við fræði sín. Í bók sinni, Sterk saman, lýsir hún þessu á 

eftirfarandi hátt: 

Uppbygging sjálfsaga á rætur að rekja til eftirfarandi 

grundvallaratriða og rannsókna:  

 Við virðum sýn annarra á veruleikann (Control Theory) 

 Við sköpum öruggar aðstæður og gefum hverjum og einum 

svigrúm til að hugsa svo hugur hans fái tækifæri til að skapa 

sér eigið gildismat (Brain-Based Learning)  

 Við drögum úr umbunum og refsingum, því hvort tveggja 

dregur úr möguleikum barna og unglinga til að þroska með 

sér sjálfsaga (Alfie Kohn)  

 Við eflum innri siðrænan skilning með áherslu á samhljóm og 

jafnvægi fremur en blinda hlýðni. (gildismat frumbyggja, 

Edward Deci)  

 Við setjum skýr þolmörk og mynnum þau vel svo allir finni 

til öryggis (rannsóknir á einelti og ofbeldi) (Gossen, 2006, 

bls. 53). 

Meginmarkmið Uppeldis til ábyrgðar er að kenna börnum ábyrga hegðun og 

sjálfsstjórn með því að gefa þeim tækifæri til að leiðrétta mistök sín og kenna þeim að 

uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt. Litið er svo á að eðlilegt sé að gera mistök og að þau séu 

ákveðin skref í þroska barna. Einstaklingur fær tækifæri til þess að bæta fyrir mistök sín og 

læra af þeim. Megináherslan er á að nemendur læri að skoða eigin hegðun og gera áætlun til 

þess að mistökin endurtaki sig ekki í sambærilegum aðstæðum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007).  

Uppeldi til ábyrgðar er stundum kallað uppbyggingarstefnan (e. restitution) en hún 

lýsir sér þannig að vera ferli sem kennir ungu fólki sjálfsaga. Meginhugmyndin er að allt fólk 

sé fætt með sjálfstæðan vilja og að áhuginn komi að innan. Hegðun okkar einkennist að því 

hvernig manneskjur við viljum vera og hvernig við sjáum okkur sjálf í samanburði við fólkið 
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sem við umgöngumst og þá hluti sem við girnumst. Fyrst beinir uppbyggingarstefnan sjónum 

að persónunni, síðan biður hún hana að líta í eigin barm og meta hvaða áhrif hegðun hennar 

hefur á aðra (Gossen, 2002, bls. 13).  

 Gefa þarf góðan tíma við innleiðingu á þessari aðferð, en hægt er að búast við að það 

taki þrjú til fimm ár þar til að starfsmenn menntastofnunar verða varir við breytingarnar sem 

fylgja. Gossen talar um fjóra þætti sem þarf að fara yfir í innleiðingarferlinu en það kallar hún 

Leið lágmarksþvingunar við innleiðingu. Fyrsti þátturinn er að auka svigrúm og fækka 

reglum. Markmið þess er að stuðla að auknu svigrúmi til þess að skapa jákvæðari samskipti 

milli starfsmanna og nemenda, ýta undir lýðræðisleg vinnubrögð og auka svigrúm barnanna 

til að taka eigin ákvarðanir. Annar þátturinn er að gera sáttmála þar sem hópurinn kemur sér 

saman um að velja mikilvæg lífsgildi í samskiptum sem hann hefur að leiðarljósi í samstarfi 

sínu. Þriðji þátturinn er að koma sér saman um þær reglur sem eru ófrávíkjanlegar og hvaða 

hegðun er óásættanleg. Einnig þarf starfsfólk skólans að vera búið að koma sér saman um 

hvernig eigi að bregðast við þeim brotum. Markmiðið með þessum reglum er að tryggja 

öryggi og vinnufrið í skólanum og vernda þann sáttmála sem hópurinn hefur komið sér saman 

um. Fjórði og síðasti þátturinn er að nemendur læri uppbyggingu og iðki hana ásamt því að 

læra að þekkja grunnþarfir sínar. Kennarar vinna markvisst að því að styrkja nemendur í að 

efla sjálfsskilning, ábyrgðakennd og skapa sér sjálfstæðan lífsstíl. Þekking kennara á þessum 

aðferðum skiptir samt meginmáli og er einnig mikilvægt að þeir tileinki sér þessar hugmyndir 

um sjálfsstjórn einstaklinga og ábyrgð á eigin hegðun. Þá er talið að ef þeir ná því fer 

þekkingin að smita út til nemenda og þeir læra að hjálpa sér sjálfir, þjálfast í mannlegum 

samskiptum og skilja betur orsakir og afleiðingar eigin hegðunar (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007).  

 

3.2.1. En hvað er Uppbygging? 

Gossen skilgreinir uppbyggingu þannig að: „Uppbygging er ferli sem byggist á samstöðu. 

Uppbygging kemur aftur á jafnvægi á milli einstaklinga innan hópsins“ (Gossen, 2006, bls. 

70). Hún talar einnig um að uppbygging er ferli endurskoðunar og heilunar þar sem fólk fær 

svigrúm til þess að meta áhrif gjörða sinna á annað fólk og verið hreinskilið við sig sjálft. 

Uppbygging er einnig sjálfstjórn sem felst í að læra um sjálfan sig til þess að verða siðferðileg 

vera og lagfæra mistök sín (Gossen, 2006, bls. 77-78). Með uppbyggingu er reynt að aðstoða 

manneskju að finna út hvernig manneskja hún vil vera og hvenær hún beitir ekki rétt í 

samræmi við þá ósk (Gossen, 2006, bls. 81). Áfram segir Gossen uppbyggingu hjálpa 

nemendum að skilja hvernig áhrif gjörða þeirra voru slæm fyrir aðra og hvaða þörfum þeir 
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voru að reyna að mæta. Nemendur hafa þörf fyrir frelsi og stjórnun og þarf að aðstoða þá við 

að fullnægja þeirri þörf með réttum aðferðum sem hjálpa og styrkja þá (Gossen, 2006, bls. 

99). Uppbygging felst að lokum í því að tryggja að einstaklingur verði ekki útskúfaður og að 

hann rati aftur inn í hópin, hvort sem um er að ræða nemendahópin eða samfélagið í heild 

(Gossen, 2006, bls. 104). 

 Gossen telur upp vegvísa sem sýna fram á muninn á uppbyggingu og örðum 

agastjórnunarkenningum og eru þeir eftirfarandi: 

 Uppbygging er ekki endurgreiðsla heldur fjárfesting öllum til 

ábata 

 Uppbygging lagfærir sambönd sem eru í molum 

 Uppbygging er tilboð án þvingunar 

 Uppbygging kennir einstaklingnum að líta inn á við 

 Uppbygging leitar að þörfinni að baki vandans 

 Sjálfsuppbygging er öflugasta verkfærið 

 Uppbygging fjallar um að vera ekki að gera 

 Uppbygging styrkir innri mann 

 Uppbygging einblínir á að finna lausn 

 Uppbygging leiðir einstaklinginn aftur inn í hópinn (Gossen, 

2006, bls. 70-71). 

 

3.2.2. Uppbyggingarþríhornið 

Uppbyggingarþríhornið er notað til að skapa möguleika á að búa til ferli sem hjálpar 

nemendum að meta sjálfa sig. Það myndar einskonar ramma sem byggir á þrem mikilvægustu 

hugmyndunum í sjálfsstjórnarkenningu Glassers. Fyrsta hugmyndin er að við gerum eins vel 

og við getum, önnur er að öll hegðun hefur tilgang og sú þriðja og síðasta er að áhuginn 

kemur innan frá. Uppbyggingarþríhornið er notað til leiðsagnar við spurningar sem stuðst er 

við í uppbyggingu. Oftast er byrjað á hlið eitt í uppbyggingarþríhorninu en það er samt ekki 

skilyrði heldur þarf að meta aðstæður hverju sinni. Fyrsta hliðin felst í því að hughreysta 

barnið (1. Jákvæð sjálfsmynd), síðan þarf að finna þörfina sem liggur að baki hegðuninni (2. 

Þörf) og loks að leita þeirra lífsgilda sem viðkomandi barn hefur trú á (3. Lífsgildi) (Gossen, 

2002, bls. 61-62). 
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Mynd 2. Uppbyggingarþríhornið 

 Á fyrstu hliðinni er leitast eftir því að koma stöðugleika á tilfinningar barnsins, hvort 

sem um er að ræða reiði, hræðslu eða að misheppnast á tilteknum þætti, til þess að 

lærdómsferlið geti hafist. Þetta er gert meðal annars með því að benda barninu á að það sé 

ekki það eina sem hefur gert mistök og að mistök séu hluti af lífinu. Á annari hliðinni er gert 

ráð fyrir því að einstaklingur sé að hegða sér eins vel og hann getur miðað við. Einnig er gott 

að benda nemandanum á að hann beitti ekki verstu mögulegu hegðun sem hann gat við 

aðstæðurnar sem hann var í. Gera þarf grein fyrir því að hegðunin hefði geta verið verri en 

einnig að hún hefði geta verið betri. Hegðunin sem á sér stað kemur út frá því að einhverri 

þörf barnsin er ekki mætt og að með hegðuninni er það að reyna að fá útrás fyrir henni. Þriðja 

hliðin felst í því að vekja umhugsun barnsins á því hvernig manneskja það vill vera og hvaða 

gildi það hefur ákveðið að vinna eftir. Meðal þeirra eru gildin sem til dæmis bekkurinn eða 

fjölskyldan hefur sett sér. Mikilvægt er að gera þetta á rólegum nótum án þess að vekja 

sektarkennd hjá barninu. Markmiðið er að barnið nái að tengjast siðferðilega skilningi sínum 

(Gossen, 2004, bls. 33-35).  

 

3.2.3. Fimm leiðir  

Gossen talar um fimm leiðir eða aðferðir sem fólk notar til þess að stjóna hvert öðru. Þessar 

leiðir eru: 

1. Refsa 

2. Vekja sektarkennd 

3. Fortölur og gylliboð 

4. Reglufesta 

5. Uppbyggingarstjórnun 



17 
 

Fyrstu aðferðinni, að refsa, er hægt að beita jafnt í orði og verki. Reiði, gagnrýni, niðurlæging 

eða kaldhæðni einkenna aðferðir þess sem refsar auk þess að nota einkum óp og bendingar. 

Gossen segir refsingu felast í því að sá sem beitir henni er að reyna að setja andstæðing sinn í 

veikari stöðu (Gossen, 2006, bls. 41). Hún telur að algengt er að sá sem verður fyrir refsingu 

gerir hefndarráðstafanir eða fer í uppreisnarhug. Þó er ekki algilt að sá sem verður fyrir 

refsingunni geti svarað fyrir sig þar sem að sá sem refsar hefur venjulega valdið yfir hinum, 

svo sem kennarar eða foreldrar. Ef sá sem hlýtur refsingunna er óhræddur, lætur hann oft 

heyra í sér þegar refsingin á sér stað, en þá er hann sagður vera með hegðunarvandamál í 

skólanum og getur því lent í hinnum ýmsu vandræðum þar (Gossen, 2002, bls. 39). Gossen 

segir að kennarinn eða uppalandinn sem beitir þessari aðferð telur að eina leiðin til þess að 

læra sé hans leið. Það er að hann lítur á spurningar nemenda og gagnrýni á námsskrána sem 

ögrun gegn valdi sínu. Kennarar af þessu tagi leggja eingöngu áherslu á útkomuna af starfi 

sínu, svo sem einkunnir og heimavinnu. Þeir kennarar sem nota þessar aðferðir sækjast eftir 

því að hafa stjórn á nemendahópnum sínum í stað þess að nota lýðræðislegar aðferðir. Til þess 

að fá kennara til þess að breyta út af þessum vana sínum, segir Gossen að kynna þurfi fyrir 

honum hugmyndina um að með því að mennta nemendur og deila valdi með þeim geti 

árangurinn orðið enn sterkari tilfinning kennarans fyrir því að hafa stjórn á hlutunum (Gossen, 

2006, bls. 41-43).  

 Önnur aðferðin, að vekja sektarkennd, felst í því að sá sem agar beitir þögninni og 

gerir athugasemdir sem vekja sektarkennd eða prédikar. Gossen segir að þeir sem hafa beitt 

refsingu og hafa jafnvel verið ávítaðir fyrir, skipta oft yfir í að vekja sektarkennd í staðinn og 

ávíta þannig á lágunótunum. Þessi aðferð verður oft til þess að börn og ungt fólk finnst það 

einskis vert og álíta að vandamálið liggi í því að þau sjálf séu slæm en ekki uppalandinn. Ein 

helsta afleiðing þessarar aðferðar, samkvæmt Gossen, er að sjálfsmat barna og ungmenna 

verður lágt og reyna þau oft að fela eða afneita mistökum sínum. Svörun þeirra við þessum 

ávítum er að afsaka sig og veldur það mikilli sektarkennd (Gossen, 2006, bls. 44-45). Þessar 

afsakanir ná samt ekki að breyta hegðun til frambúðar og ná börn oft ekki að leggja almennt 

mat á hvað þau eru að gera rangt. Afsökunarbeiðnin verður ekki heiðarleg eða sjálfviljug og 

verður því engin uppbygging eða leiðrétting á aterli barnsins (Gossen, 2002, bls. 41).  

 Þriðja aðferðin sem Gossen telur upp, fortölur og gylliboð, er þannig að hinn fullorðni 

stjórnar með hóli og viðurkenningu í staðinn fyrir að meiða á einhvern hátt barnið eða 

ungmennið. Gossen segir að þeir sem beita fortölum gera sér grein fyrir að ógnanir og 

sektarkennd særa en trúa því hinsvegar að góð hegðun sé tilkomin vegna utanaðkomandi 

áhrifa. Því beita þeir jákvæðri styrkingu til þess að hvetja og ýta undir góða hegðun (Gossen, 
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2006, bls. 45). Samkvæmt Gossen getur stjórnunin verið í formi vinskaps, brosi, góðu skapi 

og verðlaunum af einhverju tagi. Hún telur vandan hins vegar vera þann að þessi aðferð getur 

leitt til þess að nemandinn verður háður þessari stjórnun og einblínir þá einungis á verðlaunin 

en ekki á hvers konar manneskja hann vill vera. Með eftirsókn í verðlaunin gleymir 

nemandinn að gera betur fyrir sjálfan sig og flýtir sér með verk sitt eða gerir það á sem 

auðveldastan hátt (Gossen, 2002, bls. 42-43).  

 Fjórða aðferðin, reglufesta, segir Gossen byggjast á reglum og viðurlögum þar sem 

eftirlitsmaður sér til þess að þeim sé fylgt og bregst við ef það er ekki gert. Aðferðin telur hún 

áhrifaríka ef kennari og nemendur koma sér saman um reglurnar og viðurlögin. Reglurnar eru 

skráðar niður og hengdar á vegginn þar sem að allir geta séð og lesið (Gossen, 2006, bls. 48-

49). Gossen segir einnig að ef allir, bæði kennari og nemendur, eru vel kunnir reglunum og 

viðurlögunum tekur það minna en tvær mínútur fyrir kennarann að afgreiða málin. Nokkrar 

opnar spurningar með yfirveguðu móti ættu að vera nóg til þess að beina nemandanum aftur á 

rétta braut. Eftirlitsmaður eyðir mestum tíma í að skrá stig nemenda, lesa úr listum, gera töflur 

og þess háttar sem hann notar sem skráningu yfir hegðun nemendanna. Um er að ræða 

jákvæða styrkingu áreitis og svörunar ásamt nákvæmu skráningarkerfi (Gossen, 2002, bls. 

45). Gossen segir að til þess að stutt inngrip kennara hafi tilætluð áhrif þarf hann að passa 

líkamstjáningu sína við framkvæmd. Afslöppuð framkoma og yfirvegun í röddinni gagnast 

best. Orðin sem kennarinn kýs að nota eru einungis 10% af þeim skilaboðum sem gefin eru. 

Tónn raddarinnar er 35% og líkamstjáning og svipbrigði eru 55%. Nokkra þætti ber að forðast 

við inngripin en þar á meðal er að standa yfir nemendum, benda eða setja hendur á mjöðm á 

meðan beðið er. Kennari reynir einfaldlega að beina nemanda inn á rétta braut og heldur svo 

áfram eins og hann búist við samvinnu (Gossen, 2006, bls. 50-51). Afleiðing þessarar aðferðar 

er fylgispekt og hlýðni þannig að nemendur haga sér á ákveðinn hátt til þess að forðast 

óþægindi eða til að fá viðurkenningu (Gossen, 2006, bls. 48-49). Þegar kemur að því að 

agabrotum eða reglum fer fjölgandi og nemendur reyna að komast hjá þeim er tímabært að 

skipta um aðferð. Þá þarf að færast af því stigi sem byggir utanaðkomandi regluveldi, yfir á 

stig þar sem áhersla er lögð á sjálfsaga, sprottinn af innri sannfæringu nemenda (Gossen, 

2006, bls. 51).  

Fimmta og síðasta aðferð Gossen, uppbyggingarstjórnun, byggir á því að kennarinn 

gerir eitthvað með nemandanum og nemandinn tekur sjálfur ábyrgð á hegðun sinni. 

Reglufestan er varaáætlun uppbyggingarstjórans en hann kann allt það sem eftirlitsmaðurinn 

gerir og aðferðir hans. Áherslan er á uppbyggingu og kennir uppbyggingarstjórinn 

nemandanum að vera sinn eigin stjórnandi og framkvæmdarstjóri. Þannig er nemandinn 
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beðinn um að finna lausn á tilteknu vandamáli þannig að hann geti lagfært eða bætt fyrir 

mistök sín. Gossen segir að með þessu er nemandinn að styrkjast og þroskast í átt að þeirri 

manneskju sem hann vill sjálfur vera. Uppbyggingastjórinn reynir að leiða samtalið við 

nemandann að þörfum hans og að sannfæringu hans og þroska sem mannleg vera (Gossen, 

2006, bls. 52; Gossen, 2002, bls. 46-47).  

  

3.2.4. Að rekja á milli og mitt hlutverk/þitt hlutverk 

Eitt sem Gossen tekur fram er að mjög gott er að rekja á milli síðustu tveggja aðferðanna, 

reglufestu og uppbyggingarstjórnun, til þess að tryggja sem bestan árangur. Það er vegna þess, 

að mati Gossen, að stundum þegar reynt er að aðstoða ungmenni við að stjórna sér og 

skipuleggja sig sjálf, eiga þau það til að setja sig upp á móti fullorðnum. Þegar það gerist þarf 

að hætta að nota uppbyggingarstjórnun og byrja að nota reglufestu. Þannig er gefin viðvörun 

og afleiðingar fylgja þar á eftir. Þá er ekki verið að tala um refsingu heldur stjórnun með 

yfirvegun og festu. Eftir að viðvörun er gefin er mikilvægt að skipta aftur yfir í 

uppbyggingarstjórnum með því að hvetja nemanda til þess að breyta hegðun sinni eða byggja 

sjálfan sig upp. Þannig erum við að rekja á milli aðferðanna og komumst jafnvel að því að 

nemandinn finnur lausn á vandamáli sínu og styrkist í ferlinu. Stundum kemur það fyrir að 

kennari þarf að rekja svona á milli oftar en einu sinni en það er eðlilegt ef nemandi er ekki 

strax tilbúinn að vinna í sínum málum. Þess vegna höldum við áfram þangað til hann er 

kominn á rétta braut (Gossen, 2006, bls. 62-63).  

Þegar kennari nýtir sér reglufestu til þess að aga nemendur sína er mjög gott að hann 

kynni sér aðra aðferð Gossen um mitt hlutverk/þitt hlutverk. Sú aðferð felst í því að kennari 

og nemendur útbúa töflu þar sem þeir skrá niður hver um sig hvert þeirra hlutverk er og hvað 

er ætlast til af þeim, einnig er gott að hafa þá með hvað sé ekki þeirra hlutverk. Þannig getur 

kennari, og jafnvel nemandi, bent á hvað felst í hans hlutverki án þess að verða reiðir eða 

vekja sektarkennd. Nauðsynlegt er að skapa sameiginlegar væntingar sem hægt er þá að vísa í 

við vissar aðstæður og byðja þannig nemendur að gera það sem samið var um. Þetta kemur í 

veg fyrir að kennari þurfi sífellt að vera að prédika yfir nemendum um hvað sé ætlast til af 

þeim þar sem allir vita sinn sess og geta rifjað hann upp þegar við á. Mikilvægt er samt að 

muna að þegar nemandi og kennari verða þreyttir á sífelldri endurtekningu á þessu, þá þarf að 

fara að skipta yfir í uppbyggingu (Gossen, 2006, bls. 57-60). 
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3.3. Árangur Uppeldis til ábyrgðar 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á árangri og áhrifum Uppeldi til ábyrgða á skólastarf en 

megináhersla hefur verið lögð á að skoða hvaða áhrif innleiðingin hefur haft á agamál og 

skólabrag. Meðal rannsókna sem hafa verið gerðar á árangri Uppeldi til ábyrgðar eru 

rannsóknir Jeff Grumley. Hann gerði rannsókn í West Middle-skólanum í Rockford Illinois 

með það markmið að hafa jákvæð áhrif á nemendur sem vísað er til skólastjóra og draga úr 

þessháttar tilvísunum. Þá voru bornar saman tölulegar upplýsingar um tilvísanir til skólastjóra 

áður en innleiðing hófst við næstu þrjú ár eftir að byrjað var að vinna markvisst eftir 

uppbyggingarstefnunni. Niðurstöðurnar voru að tilvísunum vegna agamála fækkaði um 41% 

fyrsta árið, 58% annað árið og 64% þriðja árið (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 

Grumley gerði einnig rannsókn í sama skóla á einkunum nemenda úr tveimur hópum 

þar sem annar hópurinn hafði verið hjá kennurum sem tileinkuðu sér aðferðir Uppeldis til 

ábyrgðar en hinn hópurinn ekki. Þar var niðurstaðan að einkunnir nemenda sem voru hjá 

kennururm sem notuðu aðferðir Uppeldis til ábyrgðar voru að meðaltali 20% hærri en hjá 

hinum hópnum. Grumley dró þá ályktun út frá þessum niðurstöðum að árnagur var vegna þess 

að minni tíma var eytt í agamál og aukinn tími skapaðist fyrir nám og kennslu (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007).   

Aðrar rannsóknir hafa verið gerðar á árangri Uppeldi til ábyrgðar. Þar á meðal er 

rannsókn Sigríðar Guðmundsdóttur á viðhorfi starfsmanna og rannsókn Guðlaugar Erlu 

Gunnarsdóttur á áhrifum aðferðarinnar á stjórnunarhætti og skólabrag í grunnskólum en báðar 

rannsókninar skiluðu jákvæðum niðurstöðum (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). 
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4. SMT-skólafærni  

SMT-skólafærni (e. School management training) er byggð á nálgun sem kallast stuðningur 

við jákvæða hegðun (e. Positive behavioral support, eða PBS) sem þróuð var við Háskólann í 

Oregon en hún er einnig grunnurinn að hugmynd sem kallast Heildstæður stuðningur. 

Markmið hennar er að bæta námsárangur og heilbrigða félagsmótun barna og unglinga í 

öruggu námsumhverfi (Sprague og Golly, 2008, bls. 4). SMT-skólafærni er hliðstæð aðferð 

PMTO sem er sérstaklega sniðin að leik- og grunnskólum. PMTO er skammstöfun á enska 

heiti þessarar hugmyndar og stendur fyrir Parent Management Training Oregon og var hún 

þróuð af Dr. Gerald Patterson, Dr. Marion Forgatch og samstarfsfólki þeirra á 

rannsóknarsofunni Oregon Social Learning Center í Eugene í Oregon, Bandaríkjunum 

(Hafnarfjörður, án dags.). Aðferðin á sér langa sögu og byggir á áratuga rannsóknum á 

sterkum grunni kenninga. Sýnt hefur verið fram á að PMTO getur minnkað líkurnar á eða 

jafnvel stöðvað þróun hegðunarerfiðleika barna (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 6-7). 

PMTO er ætlað til þess að vinna með hegðunarerfiðleika hjá börnum á leik- og 

grunnskólaaldri. Mikilvægt er að hefja vinnu sem fyrst með hegðunarvandamál en alvarleg 

tilfelli geta leitt til andfélagslegrar hegðunar en henni fylgir oft og tíðum áfengis- og 

vímuefnanotkun í framtíðinni ásamt mögulegum afbrotum af hendi ungmennis (Margrét 

Sigmarsdóttir, án dags.). 

 Í þessum kafla verður farið yfir hvernig hugmyndin af PMTO kom til og hver 

fræðilegur bakgrunnur aðferðarinnar er. Þá verður fjallað um hvað felst í aðferðinni og farið 

yfir þau tæki og áhöld sem stuðst er við í vinnu með aðferðina. Loks verður farið yfir hvernig 

innleiðing á aðferðinni fer fram og hvað þarf að hafa í huga við undirbúning á þessari aðferð.  

  

4.1. Hvernig varð PMTO til? 

Í byrjun sjötta áratugarins kom lítill hópur af fræðimönnum saman í Háskólanum í Oregon 

sem taldi að þáverandi meðferðir við óhlýðni barna væru ekki að skila tilætluðum árangri. 

Aðferðirnar sem þau voru þjálfuð í skiluðu ekki þeim árangri sem sótt var eftir. Mæður sem 

voru spurðar að því hvort meðferðin hefði einhver áhrif sáu ekki framfarir heima við þó svo 

að þær sæjust einstaka sinnum á meðan á meðferðinni stóð. Þessar aðferðir virkuðu síst á börn 

með ofvirkni, mótþróaþrjóskuröskun, hegðunarröskun og einhverfu, en þau voru stór hluti 

þátttakenda (Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 3-4). 

Í hjartnær þrjátíu ár vann hópurinn við að rannsaka hegðun barna og koma með 

hugmyndir til þess að takast á við þær en flestar stóðust ekki prófið. Hópurinn gerði margar 
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rannsóknir, bæði í skólum og á heimilum. Þeir skoðuðu áhrif refsinga á hegðun, könnuðu 

áhrif heimilisaðstæðna á hegðun og hvort fylgni væri á milli slæmrar hegðunar í leik- og 

grunnskólum og afbrota (Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 5-11). 

Á níunda áratugnum helgaði hópurinn sig því að auka við þekkingu sína og búa til 

líkön af þróunum á hegðunarvanda, svo sem alvarleg hegðunarvandamál og eiturlyfjaneysla 

hjá unglingum. Tvær langtímarannsóknir voru gerðar. Fagot rannsakaði ung börn af báðum 

kynjum og Patterson stráka í fjórða bekk. Með þessum rannsóknum var verið að leitast eftir 

að auka skilning á sambandi hegðunarvandamála og félagslegum samskiptum hjá börnum.  

Ásamt rannsóknum á þroskaferli barna, var skoðað hvaða áhrif fjölskyldumyndin hafði á 

þróun hegðunarvanda, vímuefnaneyslu, vandræða í skóla og þunglyndi. Þessar rannsóknir 

juku þekkingu hópsins og myndaði ítarlegri líkön sem þau gátu stuðst við til mótunar á 

áhrifamiklum inngripum (Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 14-15). 

Tíundi áratugurinn fór í að prófa hinar ýmsu inngrips aðferðir sem hópurinn hafði 

þróað í gegnum árin og var mikið um þjálfun fyrir foreldra að myndast fyrir alla aldurshópa. 

Á þeim tíma varð þeim ljóst að mikilvægt væri að koma með inngrip snemma á 

aldursskeiðinu og einblína þeir núna á aldurinn þriggja til átján ára. Þeim var orðið ljóst að 

slæmar niðurstöður snemma á aldursskeiðinu voru aðdragandi að slæmum niðurstöðum 

seinna meir. Það er að segja þættir eins og fæðingarþunglyndi eða álag í fjölskyldu gat orðið 

áhrifavaldur að slæmum samskiptum milli foreldra og barns. Það gat síðan orðið áhrifavaldur 

á léleg samskipti milli kennara og samnemenda barns sem síðan gat leitt til misheppnaðar 

skólagöngu. Niðurstaðan var því orðin sú að því fyrr sem inngrip átti sér stað því auknar líkur 

voru á að koma í veg fyrir þessi vandamál (Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 19-20).  

 

4.2. Fræðilegur bakgrunnur 

PMTO-aðferðin styðst við líkan að nafni Social Interaction Learning model (SIL) sem táknar 

sameiningu tveggja þátta, það er félagsleg samskipti og félagslegt nám. Samkvæmt því verða 

báðir þættirnir fyrir áhrifum frá félagslega umhverfi einstaklingsins og aðlögun hans að því 

(Forgatch, Bullock, og Patterson, 2004, bls. 782-783). Megináhrifavaldar á aðlögun barns 

kemur frá uppeldisaðferðum foreldra og hafa þannig bein áhrif á hvernig það aðlagast 

umhverfi sínu. Hegðunarerfiðleikar geta orðið þegar uppeldisaðferðir valda því að samskipti 

fjölskyldunnar versna, valdbeiting verður eða ýtt er undir neikvæða hegðun. Þá getur myndast 

vítahringur milli foreldra og barns (Anna Björnsdóttir og Margrét Sigmarsdóttir, 2009, bls. 

11; Forgatch, Bullock, og Patterson, 2004, bls. 783-785). Þvingandi samskipta- og 

uppeldisaðferðir í fjölskyldum geta lýst sér þannig að einstaklingurinn nær fram vilja sínum 
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gagnvart öðrum úr fjölskyldunni með því að sýna óæskilega hegðun eða hegðun sem veldur 

óþægindum (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 9). 

Markmið PMTO-aðferðarinnar er að aðstoða foreldra við að rjúfa þennan vítahring. 

Þetta er gert með því að kenna foreldrum að nota styðjandi uppeldisaðferðir, sem eiga að leiða 

til betri aðlögunar og bættrar hegðunar barnsins. Mikilvægt er að um leið og barn byrjar að 

sýna andfélagslega hegðun þarf að bregðast skjótt við (Anna Björnsdóttir og Margrét 

Sigmarsdóttir, 2009, bls. 11; Patterson, Reid og Eddy, 2002, bls. 3). Styðjandi 

uppeldisaðferðir eru fólgnar í fimm meginþáttum. Fyrsti þátturinn er kerfisbundin hvatning en 

foreldrum er kennt að nota það til þess að hjálpa börnum að búa til nýja hegðun og beina 

athygli að því sem vel gengur. Annar þátturinn er að foreldrar setja skýr mörk sem þeir nota 

til þess að stöðva erfiða hegðun barna sinna með einföldum og skilvirkum aðferðum. Þriðji 

þátturinn er markvisst eftirlit þar sem foreldrum er kennt að hafa eftirlit með því hvar barnið 

er á hverjum tíma, það er hvað það er að gera, með hverjum og hvar. Fjórði þátturinn er að 

þjálfa foreldra að nota aðferðir til þess að leysa ágreining og komast að samkomulagi um 

reglur og skipulag innan og utan heimilis. Fimmti og síðasti þátturinn er að ýta undir jákvæða 

samveru með ýmsum leiðum fyrir foreldra til þess að sína börnum sínum ást og umhyggju 

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

 

4.3. Verkfærakassi og þriggja þrepa forvarnarlíkan 

Vinna með PMTO felst í því að nota ákveðin verkfæri en þau eru fyrirmæli og jákvæð 

samskipti við barnið, notkun hvatningar við kennslu nýrrar hegðunar, að setja mörk til að 

draga úr og stöðva óæskilega hegðun, lausn vanda og uppbyggilegar aðferðir í samskiptum 

innan fjölskyldu, eftirlit með hegðun barns innan og utan heimilis, tengsl við skólakerfið og 

loks stjórn neikvæðra tilfinninga (Hafnarfjörður, án dags.). 

 

 

Mynd 3. Verkfærakassi PMTO 
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Eitt af þessum verkfærum eru fyrirmæli en hvort að barn fer eftir fyrirmælum fullorðinna 

veltur fyrst og fremst á því hvernig fyrirmælin eru orðuð eða sett fram og hverjar 

afleiðingarnar eru í kjölfar fyrirmælanna. Bein og jákvæð fyrirmæli kallast skýr fyrirmæli en 

þau styðjast við að nota sem fæst orð. Þau verða einnig að vera skýr, ótvíræð, bein og 

nákvæm ásamt því að gefa verður tíma til þess að rétt hegðun sýni sig. Gefinn tími til að bíða 

eftir hegðun. Óskýr fyrirmæli segja nemendum ekki nákvæmlega hvað þeir eiga að gera og 

eru oft smituð af gremju kennara. Óskýr fyrirmæli eru margorð og lýsa oft pirringi kennara. 

Þau geta einnig innihaldið margskonar fyrirmæli (Sprague og Golly, 2008, bls. 116-118). 

 Annað verkfæri er hvatning en hægt er að nota félagslega hvatningu eins og hrós til 

þess að ná fram æskilegri hegðun hjá barni. Þá er einnig hægt að setja upp umbunarkerfi eða 

táknkerfi fyrir barn sem er að læra ákveðna hegðun (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 14-15). 

Umbunarkerfi er útbúið af foreldri eða kennara og er þá búinn til listi yfir þau atriði sem barn 

þarf að gera til þess að það sýni þá hegðun sem ætlast er til af því. Ákveða þarf hversu 

mörgum þrepum barnið þarf að ljúka til þess að hljóta umbun en það þarf að leyfa barninu að 

ákveða fyrirfram (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 18). Táknkerfi er ekki ósvipað 

umbunarkerfi en það er góð aðferð til að taka á einfaldri hefgðun og atferli sem sýnir sig oft 

yfir daginn og einnig hegðun sem á sér ekki oft stað. Í stað umbunarkerfis fær barnið tákn sem 

getur verið stimpill, teygja eða kort sem það safnar og eftir ákveðin mörg tákn fær barnið 

umbun. Ákveða þarf fyrirfram hver umbunin er fyrir ákveðin fjölda tákna (Margrét 

Sigmarsdóttir, 2005, bls. 20).   

 Enn eitt verkfærið er að setja börnum mörk ef þau eru ekki að fara eftir endurteknum 

fyrirmælum (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 22). Ef barn fer ekki eftir fyrirmælum er því 

gefið aðvörun þar sem að einvera eða forréttindamissir getur fylgt á eftir. Ef hegðunin er 

viðvarandi og barn hlýðir ekki fer það í einveru eftir að búið er að gera því grein fyrir hver 

óæskilega hegðun þess er. Forréttindamissir þýðir að ef barnið neitar að fara í einveru þá 

missir það af einhverju sem því þykir áhugavert. Ekki þarf að nota forréttindamissirinn í 

langan tíma, mesta lagi klukkustund (Margrét Sigmarsdóttir, 2005, bls. 27). Að setja mörk 

eykur sjálfstjórn barna og dregur úr óæskilegri hegun til lengri tíma (Margrét Sigmarsdóttir, 

2005, bls. 29). 

Ásamt upptöldum verkfærum er einnig stuðst við þriggja þrepa forvarnarlíkanið en það er 

byggt á víðtækum rannsóknum á mismunandi börnum og þörfum þeirra. Þetta líkan sýnir 

hvernig skólinn þarf að taka á agamálum út frá þremur hópum nemenda. Samkvæmt því eru 

3-5% nemenda sem sýna töluverða andfélagslega hegðun. Um það bil 7-10% nemenda sýna 

fyrstu merki á andfélagslegri hegðun en restin, um það bil 85-90% nemenda sýnir engin 
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merki. Markmiðið með þessu líkani og SMT-skólafærni er að bregðast við öllum þessum 

stigum en með mismiklu inngripi. Sýnt hefur sig að ein aðferð virkar ekki á alla þessa 

nemendur heldur þurfi að nota að minnsta kosti þrjár leiðir (PMTO-foreldrafærni, án dags.; 

Sprague og Golly, 2008, bls. 26). 

 

Mynd 4. Þriggja þrepa forvarnarlíkan 

Gert er ráð fyrir að stærsti hluti nemenda hafi þegar lært mikilvægustu færnina í 

félagslegu og námslegu tilliti. Þeim dugir stuðningskerfi sem er ætlað öllum nemendum í 

skólanum. Þeim inngripum er ætlað að koma í veg fyrir vandann áður en hann verður til. Þessi 

inngrip geta meðal annars verið kennsla í félagsfærni, reglur við ákveðnar aðstæður, jákvæðar 

styrkingar, samræmdar aðgerðir, kennsla í viðeigandi hegðun eða reglum til forvarna. Næsta 

þrep nemenda, eða þeir sem eru í áhættu á andfélagslegri hegðun, þarf hinsvegar að beita 

meiri stuðning og auknum úrræðum. Þar á meðal er hægt að nefna stuðning frá sérkennara, 

skólasálfræðingi eða stuðningsráðgjafa. Til að auka líkurnar á góðum árangri í skólum og til 

að draga úr óæskilegri hegðun er hægt að nota kerfi sem fela í sér sérkennslu, vel skipulagðar 

breytingar, aukinn aðgang að umbun og þess háttar, sem beint er þá að þörfum lítils hluta 

nemenda. Loks þarf að huga að inngripum fyrir fáu nemendurna sem er í mikilli áhættu fyrir 

andfélagslegri hegðun. Þeim dugar ekki inngripin sem beinast að öllum nemendum og þurfa 

róttækari inngrip. Inngrip af þessu tagi geta verið mikill stuðningur í námi, 

einstaklingsmiðaðar áætlanir, þjálfun foreldra og samvinna við fjölda aðila. Heildstæður 

stuðningur við nemendur í skólum beinist að öllum þessum þrepum. Stuðningurinn þarf að 

vera á mismunandi stigum og inngripin eftir því hversu alvarleg óviðeigandi hegðunin er 

(Sprague og Golly, 2008, bls. 26-28). 
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4.4. Undirbúningur og innleiðing 

Árið 2000 hóf Hafnarfjarðarbær innleiðingu á þessari aðferð og var það samvinnuverkefni 

með fræðsluþjónustu, fjölskylduþjónustu og heilsugæslu. Hafnarfjörður hefur boðið upp á 

fjölbreytt meðferðarúrræði, námskeið og rágjöf fyrir foreldra og forsjáaðila en einnig hefur 

hann innleitt þessa stefnu í alla grunnskóla Hafnarfjarðar og átta leikskóla, þá undir 

formerkjum SMT-skólafærni. SMT- skólafærni leggur áherslu á að koma í veg fyrir og draga 

úr hegðunarvanda í skólum með því að kenna og þjálfa félagsfærni, hvetja til æskilegrar 

hegðunar og samræma viðbrögð alls starfsfólks gagnvart óæskilegri hegðun (Hafnarfjörður, 

án dags.).  

 Áætlaður tími við innleiðingu í skólasamfélag á þessari aðferð er tvö til fjögur ár. Á 

fyrsta árinu við innlögn á þessari aðferð þarf að legga áherslu á að styðja alla nemendur 

skólans. Ákveða þarf reglur sem eru einfaldar og nákvæmar og eru þær hafðar sýnilegar á 

skólanum ásamt því að hafa sýnikennslu, dæmi og æfingar fyrir alla. Þá er einnig notuð 

hvatning á ýmsa vegu til að umbuna nemendum fyrir árangur, framfarir og þess háttar. Þá er 

einkum lögð áhersla á félagslega hvatningu svo sem hrós eða ýmis táknkerfi. Loks þarf að 

setja skýr mörk þar sem skilgreindur er munurinn á minni háttar og alvarlegri 

hegðunarfrávikum. Þá þarf einnig að skilgreina viðeigandi afleiðingar sem ráðast af alvarleika 

hegðunar.  

 Annað árið leggur áherslu á að styðja hópinn sem sýnir fyrstu merki um andfélagslega 

hegðun. Þá er einnig lögð áhersla á skipulag á afmörkuðum svæðum, svo sem skólastofu, til 

þess að draga úr líkum á árekstrum. Nemendur fá síðan kennslu og þjálfun í ýmsum aðferðum 

sem notaðar eru við kennslu, til dæmis athyglismerki sem notað er til að fanga athygli 

nemenda. Loks eru aðferðir lausnaleitar innleiddar en þær kenna nemendum hvernig leysa má 

ágreining með skipulögðum og yfirveguðum hætti þar sem tekið er tillit til allra sem málið 

varðar og að finna ásættanlega lausn.  

 Þriðja árið leggur áherslu á að styðja nemendur sem sýna töluverða andfélagslega 

hegðun og er þá unnið markvisst að aukinni aðlögun þessara nemenda í samstarfi við foreldra 

og aðrar stofnanir. Einnig er stuðlað að PMT-ráðgjöf fyrir foreldra og útbúið 

einstaklingsmiðaðar aðgerðir í skólanum. Nemandi fær þá einnig markvissari kennslu og 

þjálfun í félgasfærni (PMTO-foreldrafærni, án dags.).  

  

4.5. Árangur PMTO-foreldrafærni 

Í Noregi var PMTO-aðferðin innleidd árið 1999 með góðum árangri, en þar var stuðst við 

landlæga innleiðingaráætlun sem unnin var í samstarfi við Barna- og fjölskyldumálaráðuneitið 
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í Noregi (e. Ministry of Child and Family Affairs), Hegðunarstöðina (e. Behavior Center) og 

Félagsfræði námsmiðstöðina í Oregon (e. Oregon Social Learning Center) (Ogden, Forgatch, 

Askeland, Patterson, og Bullock, 2005, bls. 318-319). Noregur ákvað að taka upp þessa aðferð 

þar sem aukin hegðunarvandamál hjá börnum og unglingum var farið að valda áhyggjum. Ein 

helsta ástæðan fyrir því að innleiðingarferlið náði svo góðum árangri var að mikill hluti 

Noregs tók þátt í ferlinu (Ogden, Forgatch, Askeland, Patterson, og Bullock, 2005, bls. 325). 

Árið 2006 var búið að þjálfa þrjár kynslóðir af umsjónarmönnum í PMTO-aðferðinni og hefur 

landlægu innlagningarliði í Noregi verið komið á laggirnar með umsjónarmönnum úr fyrstu 

kynnslóðinni (Ogden, Forgatch, Askeland, Patterson, og Bullock, 2005, bls. 319-321).  
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5. Samanburður 

Ljóst er að þessar tvær aðferðir sem hefur verið lýst hér að ofan eru að miklu leyti ólíkar. Þær 

styðjast við mjög ólíkar hugmyndir og leggja áherslu á mismunandi þætti við uppeldið. Á 

meðan önnur hafnar styrkingu nánast að öllu leyti þá styðst hin mikið við styrkingu af ýmsu 

tagi. Uppeldi til ábyrgðar notast við uppbyggingu sem snýst um að barn leitar inn á við í sitt 

eigið sjálf til þess að finna út hvernig manneskja það vill vera og hvernig það þarf að breyta 

sinni hegðun til þess að ná því markmiði. PMTO telur hinsvegar að agi barna stafi af 

utanaðkomandi þáttum sem uppalendum ber að stjórna og styrkja á viðeigandi augnablikum.  

 Á meðan Uppeldi til ábyrgðar byggir hugmyndafræði sína frá ýmsum áttum, þar á 

meðal á hugmyndum ýmissa fræðimanna og frumbyggja Ameríku, þá styður PMTO sínar 

hugmyndir á gagnasöfnum úr ýmsum rannsóknum á vegum Oregon Háskóla. Hugmyndirnar 

koma því úr algjörlega andstæðum áttum til þess að takast á við sama vandamálið.  

 Aðferðinar tvær hafa einnig ólík sjónarmið þegar kemur að hugmyndinni um hvernig á 

að takast á við hegðunarvanda barna í leik- og grunnskólum. Þar sem Uppeldi til ábyrgðar 

leitast við að nota sömu aðferðir á bekkinn eða skólann í heild sinni þá snýr PMTO sér fyrst 

og fremst að foreldrum. SMT, sem er þó skólamiðuð útfærsla á hugmyndinni PMTO, sinnir 

aga barna í leik- og grunnskólum með því að styðja mismunandi hópa nemenda þar sem 

heildin fær ákveðna meðferð en þeir sem eiga við vandamál að stríða fá aðrar áherslur.  

 Það sem þessar tvær stefnur eiga þó sameiginlegt er að báðar nýta ýmis verkfæri til 

þess að ná fram æskilegri hegðun hjá börnum. Þessi verkfæri geta verið mismunandi en þau 

þjóna samt öll sama tilgangi og það er að fá óæskilega hegðun barna til að stoppa með því að 

koma nýrri og betri hegðun fyrir í staðinn. Aðferðinar leggja báðar markmið að því að ný og 

bætt hegðun sé viðvarandi, þrátt fyrir að hafa mismunandi skoðun á hvernig því er náð.  

Báðar aðferðinar hafa skrifað veigamiklar skýrslur um rannsóknir á velgengni þeirra 

og hafa báðar aðferðinar verið innleiddar hér á landi við góðar undirtektir. Því er líklegt að 

hverjum sýnist hver aðferðin vera „betri“, „æskilegri“ eða „áhrifameiri“, en það er allt annar 

tebolli og allt önnur ritgerð. 
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6. Lokaorð 

Hvort sem skólar notist við Uppeldi til ábyrgðar eða SMT við agastjórnun og uppeldi er ljóst 

að báðar aðferðir hafa sína kosti og galla. Báðar hafa sýnt fram á velgengni í sínum skólum en 

erfitt er að meta hvor aðferðin skilar meiri árangri. Skiptir þá líklega mestu máli hversu hlynnt 

starfsfólk er hvorri aðferð fyrir sig og hversu vel þeir vinna með þá aðferð sem þeir tileinka 

sér.  

 Báðar þessar aðferðir hafa verið innleiddar á Íslandi við góðar undirtektir og hafa 

báðar skilað góðum árangri. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á þessum árangri en erfitt er 

að bera saman niðurstöður úr þeim þar sem rannsókninar hafa ekki verið gerðar með það 

markmið í hugaog eru því rannsóknaraðferðirnar mismunandi. Hægt er þó að draga þá ályktun 

að báðar aðferðir skili góðum árangri en er líklegast best að hver og einn meti það sjálfur hvor 

aðferðin hentar betur, enda eru öll uppeldis- og agamál ekki eins. Líklegast fer það allt eftir 

því hvernig kennarar og foreldrar eru tilbúnir að vinna með þau agamál sem þeir taka sér fyrir 

hendur.  

Sjálf hef ég þó komist að þeirri niðurstöðu að margt er hægt að nýta úr báðum 

aðferðum og líklega kem ég til með að beita fleiri en einni í hlutverki mínu sem móðir og 

kennari. Tel ég mig vera tilbúna til þess að beita þeim báðum að nokkru öryggi eftir vinnu við 

þessa ritgerð og mun ég því að öllum líkindum nýta mér þá þekkingu sem ég hef aflað um 

ókomna tíð í hverju því hlutverki sem ég mun taka mér fyrir hendur. 
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